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»قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( رقودك على السرير !ىل جنب والديك يف برهما أفضل من جهادك بالسيف يف سبيل اهلل

(جمادى االولى 1433

عليكم  الللسللام 
ابنائي فتية اخلري

انقل لَك هذه الرواية 
اهمية  على  تللدل  الللي 

النوفلي  فقد روى  الصاة 
االمللام  عللن  السكوني  عللن 

جعفر بن حممد)عليهما السام( 
قال رسول اهلل)صلى اهلل عليه واله 

من  َذِعللرًا  الشيطان  يزال  ]ال  وسلم( 
املؤمن ما حافظ على الصلوات اخلمس 

فاذا ضيعهن جترأ عليه فادخله يف  لوقتهن 
العظائم[ اذًا فما عليَك اال ان تبقي الشيطان 

باحملافظة  وذلك  ايسًا من اضالك  منَك  خائفًا 
يف  باساليبه  تنخدع  فا  اليومية  صلواتك  على 

ابعادك عن ذلك واالمر لك فاخرت اما طريق البطولة 
واما ان تكون جبانًا مهزومًا من اضعف خلق اهلل وهو 

الشيطان وذلك عندما تتهاون يف صاتك.

كلمة امل�شرف العام

امل�رشف العام

هيئة التحرير

الت�صميم واالخراج الفني

ال�صيخ احمد ال�صايف

ال�صيــــد ح�صني املو�صوي
ال�صيــــــد كمال اياد �صرب

ال�صيــــــــد جعفر العطار
ال�صيــخ خالد حممد خلف
ال�صيخ عدنان حممد خلف
ال�صيـــخ فالح احل�صناوي

ال�صيـــــــخ حبيب ح�صون
ال�صيـــــــــــخ امري الويل

ال�صيـــــــــخ �صياء احلفار
اال�صتـــــــاذ حممد يحيى

جمتبى الع�صامي
اعالم مدر�صة االمام احل�صني



                                                                                                                                           من قّلم أظافريه يوم اخلميس ، وترك واحدًا ليوم اجلمعة، نفى اهلل عنه الفقر :)قال أبو عبد اهلل )عليه الّسالم
  

»من مل يغتب فله اجلنة ، ومن مل يغضب فله اجلنة ، ومن مل حيسد فله اجلنة :)قال االمام جعفر بن حممد )عليهما الّسالم

(جمادى االولى 1433

 انت بالغ وانت بالغة

يف هذا ال�شهر

الاوىل  ج�������ادى 

1424
الاوىل  ج�������ادى 

1433

الاوىل  ج�������ادى 

1418

30 1 23 1 3 1
1 متوز 2 24 2 4 2

2 3 25 3 5 3

3 4 26 4 6 4
4 5 27 5 7 5
5 6 28 6 8 6
6 7 29 7 9 7
7 8 30 8 10 8
8 9 31 9 11 9
9 10 1/نيسان 10 12 10
10 11 2 11 13 11
11 12 3 12 14 12
12 13 4 13 15 13
13 14 5 14 16 14
14 15 6 15 17 15
15 16 7 16 18 16
16 17 8 17 19 17
17 18 9 18 20 18
18 19 10 19 21 19
19 20 11 20 22 20
20 21 12 21 23 21
21 22 13 22 24 22
22 23 14 23 25 23
23 24 15 24 26 24
24 25 16 25 27 25
25 26 17 26 28 26
26 27 18 27 29 27
27 28 19 28 30 28
28 29 20 29 1ترشين1 29
29 30 21 30 2 30

 يبلغ الذكر)الفتى باكمال 15ع�رش
 �سنة هاللية ما مل يحتلم او ينبت

ال�سعر اخل�سن على العانة

يوم الوالدة للفتاةيوم البلوغيوم والدة الفىت

 انَت بالٌغ يف هذا ال�سهر
جمادى االوىل 1433هـ

باكمال الفتاة  االنثى   تبلغ 
ت�سعة �سنني هاللية

ايلول/ ترشين1

1997
اذار/نيسان

2012

حزيران/متوز
2003

كوكب حتت الك�ساء

االو����ص���ي���اءامن�������ا االط������ه������ار ن��ه��ج خ���ر  زوج 
ي��رج��ى م��ع�����ص��وم��ن  ع���ون���ه���ا ي������وم اجل������زاءام 

فيها ال���ت���ط���ه���ر  ت���َت���ع���ام���وااآي��������ُة  ان  ح����ج����ة 
عنها ال��ط��رف  تغ�ض  تعالوااو  ق���ل  يف  ت��ن��ج��ل��ي 

الك�صاء حت���ت  ����ص���اط���ع ف������وق ���ص��ن��اءك���وك���ب 
احمد ن����ور  م���ن  ان����ه����ا خ�����ر ال���ن�������ص���اءب�����ص��ع��ة 

حملع��������ادة ام��������ًا روؤوم��������ا و���ص��ط  ح�صاها  م��ن 
ا�صلك��ان��ت ال���ف���رع ال�����رووؤم خ���ر  م���ن  ل��ل��دج��ى 
يبقى  ال����زه����راء  ال���زم���اناآل�����ف  دورات  ك����ل 
يبقى ال��ده��ر  �صمر  �صاخم����������������ًا كالعنفوانيف 

الك�صاء حت���ت  ����ص���اط���ع ف������وق ���ص��ن��اءك���وك���ب 
احمد ن����ور  م���ن  ان����ه����ا خ�����ر ال���ن�������ص���اءب�����ص��ع��ة 

الك�صاء حت���ت  ����ص���اط���ع ف������وق ���ص��ن��اءك���وك���ب 
احمد ن����ور  م���ن  ان����ه����ا خ�����ر ال���ن�������ص���اءب�����ص��ع��ة 

الك�صاء حت���ت  ����ص���اط���ع ف������وق ���ص��ن��اءك���وك���ب 
احمد ن����ور  م���ن  ان����ه����ا خ�����ر ال���ن�������ص���اءب�����ص��ع��ة 



ما ُأوذي احد مثل ما ُأوذيت يف اهلل :)قال رسول اهلّل )صّلى اهلل عليه وآله

انه ال يليق
ما بك  بك

ت�ضع هذا العود يف 
فيك بعد كل �ضالة؟ اإن هذا 

ال يليق بك
ال  وملاذا 

يليق بي وهو من 
)عليهم  االأنبياء  �ضنن 

ال�ضالم(

من  ماذا؟ 
�ضنن االأنبياء؟

ن������������ع������������م 
من  ي������ا�������ض������الم 

����ض���نن االأن�����ب�����ي�����اء فقد 
ال�ضدوق  ال�����ض��ي��خ  روى 

�ضاحب كتاب من
ب��������اأن  ال�����ف�����ق�����ي�����ه  ي�����ح�����������ض�����ره   ال 

عليه  اهلل  ال������ن������ب������ي)�������ض������ل������ى 
وال�����ه( ك���ان ي��ك��ر م���ن ال�ضواك 
وكان )�ضلى اهلل عليه واله( 
ي�ضتاك ب��ع��د ك��ل ���ض��الة, وهذا 

ف�ضاًل عن فوائده
 ال�ضحية التي 
ذكرها االأطباء

ď.قال املدرس للتلميذ: هل ُعمر الفئران طويل؟ التلميذ:هذا يتوقف على القطط

 ر�شوم: حيدر الر�شام
تلوين: جمتبى الع�شامي



أنا بقية اهلل يف أرضه واملنتقم من أعدائه :)قال اإلمام املهدي )عليه السالم

ك��������ل 
ه��������������������������������ذا يف 

هذا العود ال�ضغري؟ 
اع������������ذرين ي������ا ق����ا�����ض����م واأن��������ا 

اعرتف بخطئي, و�ضوف 
ل��ن ات����رك ال�����ض��واك ان 

�ضاء اهلل تعاىل

اإن 

لل�ضواك 
كثرية  ف�������وائ�������د 

يطيب  اأن��������ه  م���ن���ه���ا 
ال�������������������ف�������������������م وي����������������ق����������������وي 

ال�������ل�������ث�������ة وي���������������ض�������اه�������م يف 
ويذهب  االأ������ض�����ن�����ان  من�����و 
البلغم  وذه���������اب  ال���ب���ل���غ���م 

ي���ع���ن���ي ال���ت���خ���ل�������ص من 
ال����������������رط����������������وب����������������ات 
امل�ضرة باجل�ضم 

وما هي تلك الفوائد؟

ب�������ارك 
ف����������ي����������ك  اهلل 

ي�������ا �������ض������الم واع�������ل�������م ان 
عليه  اهلل  ل��ل��ن��ب��ي)���ض��ل��ى 

وال������ه و����ض���ل���م( ����ض���نن كثرية 
ال ينبغي للم�ضلم ان يرتكها 
ل���ذل���ك ع��ل��ي��ن��ا ان ن��ت��ع��ل��م هذه 

ال���������ض����نن ك������ي ن�����ك�����ون ممن 
يحبه اهلل ور�ضوله

Đ هل تعلم ان السيدة فضة خادمة  الزهراء)عليها السالم( كانت تتحدث وجتيب 
بالقرآن ملدة اربعني عامًا.

 ر�شوم: حيدر الر�شام
تلوين: جمتبى الع�شامي



عقابثواب

قصة العدد

املحافظة على اأوقات ال�صالة

 يروي �ضابان كانا على غري دين اال�ضالم انهما �ضجنا
 منذ �ضنوات يف �ضجون اأ�ضبانيا وتعرفا يف ال�ضجن على �ضاب م�ضلم عراقي وكان هذا ال�ضاب امل�ضلم يجل�ص يف النهار ويقراأ القران
 ب�ضوت جميل ومبا اننا مل نفهم اللغة العربية ولكن كنا ن�ضتمتع ب�ضماع �ضوته , ولهذا ال�ضبب قررنا اأن نتعلم اللغة العربية يف
 اأوقات الفراغ . فتعلمنا اللغة العربية عند ذلك ال�ضاب العراقي امل�ضلم حيث كنا نفهم معاين االآيات عند قراءته للقراآن.ويف اأحد
اِع اإَِذا َدَع��اِن( ف�ضاألناه عن معناها ف�ضرحها لنا ففكرنا حينها بالفرق ِجيُب َدْع��َوَة ال��دَّ  االأي��ام و�ضل اىل ق��راءة االآي��ة )َف��اإِينيِّ َقِريٌب اأُ
 ال�ضا�ضع بني االأ�ضالم والدين الذي نعتقده , اإن امل�ضلمني يتكلمون مع ربهم يف اأي وقت وال يحتاجون لو�ضيط يف حني اأن قومنا
 يتبعون ت�ضريعات كاذبة ويقولون باأن لي�ص باإمكان اأحد اأن يكلم اهلل ويجب اأن يذهب عند رجل الدين ويعرتف له بذنوبه ويدفع
 نقودًا ليعفو هذا الرجل عنه حيث ان رجل الدين عندنا يدعي انه الوحيد الذي يعرف ال�ضبيل اإىل اهلل .فغلب ال�ضك علينا ب�ضماع
 هذه االآيات وفكرنا يف اأنف�ضنا هل حقًا اأن اهلل قريب منا ون�ضتطيع اأن نطلب منه اأي �ضيء من دون و�ضيط .ويف احد االيام انقطع
 عنا املاء ونحن يف ال�ضجن حتى غلب علينا العط�ص واجلوع وما كان يف ال�ضجن من اأحد لنطلب املاء منه وعندما اأو�ضكنا على املوت
  تذكرنا فجاأة اآيات القراآن ودعونا �ضويًا )يا اهلل اإن كانت هذه االآيات من عندك واأن حممدًار�ضولك �ضاعدنا الأننا نكاد

  منوت من العط�ص( واذا بال�ضجان قد جاء ومعه  املاء ف�ضربنا منه , واأ�ضلمنا من ذلك احلني
 يا اأحبائي فتية اخل��ري واملحبة علينا اأن نعلم اأن الدين اال�ضالمي خري االأدي���ان وم��ادم��ت م�ضلمًا وموؤمنًا فاأنت قريب من اهلل عز
 وجل وال يغرنا ما ن�ضمعه ونراه من الف�ضائيات و�ضبكات االأنرتنيت من الرتويج لباقي االأديان , فالدين االأ�ضالمي خري االأديان
 وحممد �ضلى اهلل عليه واآل��ه و�ضلم ر�ضول اهلل خ��امت االأنبياء واعلم ان اهلل ال ير�ضى وال يقبل من العبد اال اال���ض��الم حيث قال

اَلُم ِ ااْلإِ�ضْ يَن ِعْنَد اهللَّ اَلِم ِديًنا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه( وقال تعاىل: )اإِنَّ الديِّ   تعاىل: )َوَمْن َيْبَتِغ َغرْيَ ااْلإِ�ضْ

بركة �لقر�آن

التهاون يف ال�صالة

أنا أديب اهلّل وعلي أدييب :)قال النيب )صّلى اهلل عليه وآله

قال االمام علي عليه ال�ضالم )لي�ص عمل اأحب اىل 
اهلل من ال�ضالة فال ي�ضغلنكم عن اأوقاتها �ضيء من 

اأمور الدنيا (
ان ال�ضالة عزيزي الفتى امل�ضلم هي �ضلة بني 
اإع����رتاف عملي منا باالميان  العبد وخ��ال��ق��ه وه��ي 
باهلل ونعمه وف�ضله واأن ق�ضاء 
جميع حوائجنا واأمورنا بيده 
ت���ع���اىل ف��ع��ل��ي��ن��ا امل��ح��اف��ظ��ة على 
اأوقات ال�ضالة فال نوؤخر منها 
�ضيء والي�ضغلنا عنها �ضيء 
من اأمور الدنيا لننال حب اهلل 

والفوز بجناته. 

 قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم )لي�ص مني من
  ا�ضتخف بال�ضالة

 اإعلم عزيزي الفتى امل�ضلم اأن ال�ضالة ذكرهلل يف اليوم خم�ص
 مرات واأنه �ضميع عليم واأنه املنعم علينا وبه ن�ضتعني واأنه
 لنا باملر�ضاد ويحا�ضب االن�ضان على اأعماله وي�ضاأله عن اأداء
 ف��رائ�����ض��ه ووظ��ائ��ف��ه واع���ل���م اأن ال�����ض��الة ت��ن��ه��ى ع���ن الفح�ضاء
 واملنكر واأنها عمود الدين ان قبلت قبل ما�ضواها وان ردت
 رد ما�ضواها فيجب علينا عدم التهاون بال�ضالة واالهتمام بها
 م��ن حيث ال��ط��ه��ارة وامل��الب�����ص النظيفة واخل�����ض��وع الكامل وَمَن
 تهاون يف �ضالته اإبتاله اهلل يف حياته وبعد مماته والذي يبتلى
 ب��ه يف حياته ه��و رف��ع ال��رك��ه م��ن عمره ورزق���ه وحم��و �ضيماء
 ال�ضاحلني من وجهه وال يوؤجر على كل عمل يعمله وال يرتفع

 دعاوؤه اىل ال�ضماء وميوت ذليال عط�ضانا جائعا والذي
 يبتلى به بعد مماته هو �ضيق القر
 ويوكل اهلل به ملكا يزعجه وي�ضحبه
 على وجهه واخلالئق ينظرون اليه
ال���ي���ه ول����ه ع�����ذاب اليم ي��ن��ظ��ر اهلل   وال 

ونعوذ باهلل ان نكون من هوؤالء

اعداد: ال�شيخ عدنان حممد خلف

)

.

.)

. 

đهل تعلم ان عدد االنبياء الذين صرح القرآن الكريم بامسائهم هو24 نيب



طوبى ملن طاب كسبه وصلحت سريرته وحسنت عالنيته واستقامت خليقته :)قال النيب )صلى اهلل عليه واله

فتاوى تهمك

الكذب هو : االإخبار مبا لي�ص بواقع, وهو  حرام, وال فرق  
ي احلرمة بني ما يكون يف مقام اجلّد وما يكون يف مقام الهزل 

 ال�ضوؤال :هل يعاقب اهلل ال�ضخ�ص اإذا اأجر على الكذب يف موا�ضع حمرجة
 اإذا �ضئل عنها خا�ضة اإذا كان املقابل ي�ضاأل كثريًا عن اأ�ضياء ال تخ�ضه ؟

اجلواب :ال يجوز الكذب اإال اإذا كان لدفع �ضرر.
ال�ضوؤال :هل يجوز اأن احلف كذبًا ملنع حدوث م�ضكلة اأم ال؟

اجلواب :يجوز اإذا كان يتوقف عليه دفع �ضرر كبري.
ال�ضوؤال: هل يجوز الكذب من باب املزاح؟

اجلواب :ال يجوز الكذب مطلقًا اإال لدفع �ضرر.
ال�ضوؤال :هل يجوز الكذب للم�ضلحة العامة؟ اأو الإ�ضالح ذات البني اأو لدفع �ضرر قد يرتتب اإذا قلت احلقيقة ؟

اجلواب: يجوز الكذب لدفع ال�ضرر عن نف�ضه اأو عن املوؤمن بل يجوز احللف كاذبًا ويجوز الكذب اأي�ضًا لالإ�ضالح بني املوؤمنني 
واالحوط وجوبًا االقت�ضار فيها على �ضورة عدم تٌي�ضر التورية.

الكذب 

ال�سياحة 
�ضوؤال: هل يجوز ق�ضد �ضواحل البحر واحلدائق العامة يف االأيام امل�ضم�ضة للتنّزه, 

اجلواب: يجوز ملن يثق من احلفاظ على دينه ودين من يلي اأمره.�ضوؤال: هل يجوز ال�ضفر اىل دول الغرب لل�ضياحة والرتفيه مع االأهل؟اجلواب: ال يجوز مع عدم االأمن من الوقوع يف احلرام .وفيها م�ضاهد خمّلة باالآداب العامة؟

اعداد: ال�شيد جعفر احل�شيني

Ē قال املدرس للطالب:اضرب 2x3 الطالب :ال استطيع املدرس: ملاذا؟ الطالب:ألن أبي 
أمرني  ان ال أضرب أحدا.



عقـــــائدنا
»جماورة اليهود والنصارى خري من جماورة شارب اخلمر ، وال تصادقوا شارب اخلمر فإن مصادقته ندامة :)قال النيب )صّلى اهلل عليه وآله

ال�ضالم 
عليكم يا �ضيدنا 

اج�����ورن�����ا  اهلل  اع�����ظ�����م 
واجوركم

عليكم  و
ال�������������������������������������ض������������������الم 

اب�����ن�����ائ�����ي واع�����ظ�����م 
اهلل اجوركم كيف 

حالكم 

ان�������������������ه�������������������ا 
�ضيدنا  ف������ر�������ض������ة 

امامة  ع�����ن  ن�������ض���األ���ك���م  ك�����ي 
ام����ري امل���وؤم���ن���ني ع��ل��ي ب���ن ابي 

ط��ال��ب وه���ل ان��ه��ا ث��ب��ت��ت بالن�ص 
او باملعجزة حيث انكم ذكرمت 

ان االم��ام يثبت ام��ا بالن�ص 
او باملعجزة

ن����������ع����������م 

امامة  ان  اوالدي  ي���ا 

بالن�ص  ث����ب����ت����ت  ع�����ل�����ي  االم���������������ام 

وب��امل��ع��ج��زة ف��ف��ي ع���دة م��ن��ا���ض��ب��ات ن�ص 

بعده  م����ن  خ��ل��ي��ف��ت��ه  ان�����ه  ع���ل���ى   النبي

وان�������ه ام�������ام ه������ذه االم�������ة وان�������ه اوىل ب���ه���م من 

انف�ضهم كما كان النبي اوىل بهم من انف�ضهم 

وه��ذا املعنى �ضريح يفهمه كل عربي حيث 

ك��ان��ت ح��ادث��ة ال��غ��دي��ر وا���ض��ح��ة ث��م ان��ه �ضلى 

اهلل ع���ل���ي���ه وال��������ه و�����ض����ل����م اخ�������ذ ال���ب���ي���ع���ة له 

م���ن امل�����ض��ل��م��ني وه����م ح��ي��ن��ئ��ذ اك����ر من 

ع�ضرة االف م�ضلم

التقى اال�سدقاء الثالثة مع ال�سيد يف مدينة الكاظمية املقد�سة يوم وفاة االمام الكاظم

ēهل تعلم ان زئري االسد ميكن مساعه من مسافة 8كم

 ر�شوم: حيدر الر�شام, �شرغام مال اهلل
تلوين: علي منعم



قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: من بهت مؤمنًا أو مؤمنة ، أو قال فيه ما ليس فيه ، أقامه اهلل عزَّ وجّل على تل من نار حتى خيرج مما قال 
  »فيه

وه����������ل 
ن�ص  ه��������ن��������اك 

اخر على امامته

ن�����������������ع�����������������م 
ه��������ن��������اك  م������واق������ف 

عديدة ن�ص فيها النبي 
على امامته وخالفة االمام 

ال��������دار وحديث  م��ن��ه��ا ح���دي���ث 
وتف�ضيل  وغ��ريه��ا  املنزلة 

وقت  اىل  ي����ح����ت����اج  ذل�������ك 
او�ضع

ذكر اهل ال�ضري والتاريخ ان االمام اثبت للم�ضلمني وباملعجزة انه خليفة ر�ضول 
اهلل فقد روى ال�ضريف الر�ضي يف كتابه خ�ضائ�ص امري املوؤمنني عن جويرة بن 
م�ضهر انه كان مع االمام يف احدى �ضفراته فتاأخر عن �ضالة الع�ضر لعدم رغبته 
بة حتى غ��اب��ت ال�ضم�ص ث��م ق��ال جل��وي��رة اذن واق���م لل�ضالة  لل�ضالة يف ار����ص  معذَّ
فقال جويرة ملا اذنت واقمت واالمام يتكلم بكالم مع اهلل فراأيت ال�ضم�ص عادت اىل 
مكانها يف وقت الع�ضر فقام االمام و�ضلى وعندما اكمل �ضالته عادت اىل االر�ص 
العظيم فردها  ان��ن��ي �ضاألت رب��ي با�ضمه  جل��وي��رة  االم���ام  ف��ق��ال  النجوم  وت�ضابكت 

عليَّ وهناك معجزات كثرية مذكورة يف كتب املناقب وال�ضرية 

ن  �ضبحا
اهلل وكيف خفي 

ذل��ك على ال��ن��ا���ص اذا 
ون�ضهد  نتيقن  ان  علينا 

ب������ان االم���������ام ع���ل���ي ب�����ن ابي 
ط��������ال��������ب ه���������و اخل������ل������ي������ف������ة احل������ق 

لر�ضول اهللال غريه 

ل��������������ق��������������د 
ذك�������������������������������رت ي�������ا 

�������ض������ي������دن������ا ح�����دي�����ث 
الدار حدثنا عنه

�ضاء  ان 
اوالدي   ي����������ا  اهلل 

���ض��اأح��دث��ك��م ع��ن��ه يف لقاء 
اخر  وا�ضتودعكم اهلل 

وم�������������اذا               
ك���������������������������ان���������������������������ت 

م�����������������ع�����������������ج�����������������زة 
االمام الثبات 

امامته

Ĕ هل تعلم ان الكافر ال يطهر اال بواسطة لسانه اذا اسلم وتشهد الشهادتني



ت
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ا�ضم الفاكهة: بي�ضون
الوزن: 65 جرام تقريبًا

اكت�ضفت يف جنوب اململكةاملتحدة

فوائد االمساك

B12

اأنا فيتامني ادعى بفيتامني الدم الأين اأنا امل�ضوؤول عن 
اإن��ت��اج ال��دم كما يل دور يف ن�ضاط االن�ضجة الع�ضبية 
باأح�ضن  اأداء مهمتها  الع�ضبية على  اخلاليا  واأ�ضاعد 
حال 0اأما امل�ضادر التي اأوجد فيها فهي حم�ضورة 
باالأغذية احليوانية كاللحوم والكبد والكلى واحلليب 
0كما ال ميكن للج�ضم ان ي�ضتغني عني الأن��ه �ضوف 
ي���ت���ع���ر����ص ل���ف���ق���ر ال�������دم وال����ض���ي���م���ا ع���ن���د احل�����وام�����ل 0وال 
ي��ف��وت��ن��ي اخ���ب���ارك���م ب������اأين ا����ض���اه���م يف ����ض���ف���اء ك���ث���ري من 
احلاالت املر�ضية ومنها اإنحطاط قوى اجل�ضم واالآالم 
ال��ع�����ض��ب��ي��ة وال���ت���ه���اب ال��ك��ب��د وت��ل��ي��ف��ه وت���رق���ق العظام 

وغريها0 فهل عرفتني ؟ اأنا فيتامني

فاكهه غريبة

اأنا ح�ضرة �ضغرية بحجم النملة ولوين ابي�ص واأنا بارعة 
يف بناء بيتي فاآخذ بنظر االعتبار غرفًا لل�ضغار واأخرى 
للملكة وغريها , كما اأعتمد نظام تهوية خا�ص يوفر يل 
والأ���ض��دق��ائ��ي ال��ه��واء ال��رط��ب الن ج��ل��ودن��ا رق��ي��ق��ة فنحن 
ن���ح���ت���اج اىل درج�������ة  م��ع��ي��ن��ة م����ن احل��������رارة وم�����ن الرطوبة 
يف ال��وق��ت نف�ضه ون��ك��ون م��ه��ددي��ن ب��امل��وت اذا اخ��ت��ل هذا 
الرتتيب .وال اأُخفيكم نحن غري مرغوب فينا يف بيوتكم 
الأن بيوتنا نبنيها على �ضكل قنوات طويلة ويكون ذلك 
يف االحجار واخل�ضب اأو الرتاب مما يوؤدي اىل ه�ضا�ضة احلجر 

اأو اخل�ضب هذا مما يجعل النا�ص ترف�ضنا وتكافحنا.
واخ��ريًا ُاخركم ب��اأن لنا نظام دقيق وهبه اهلل لنا فكٌلٌّ 
ل��ه عمله ف��م��ث��اًل اذا ح���دث ك�ضر يف ج���دار بيتنا �ضوف  م��ن��ا 
ي�����ض��رب احل��را���ص روؤو���ض��ه��م ب��اجل��دار اع��الن��ًا ب��وق��وع اخلطر 
فيتم ابعاد الفراخ ال�ضغار اىل مكان اآمن ويتم اغالق املمر 
املوؤدي اىل غرفة امللكة حتى يتم اغالق الق�ضم املتهدم 

بكومة من الرتاب . فهل عرفتني ؟

مثل  مهمة  امينية  احما�ضًا  حتتوي  التي  بالروتينات  االن�ضان  نغذي  اال�ضماك  نحن 
االرجنني ,الرتيبتوفان وغريها ون�ضاعد يف احلفاظ على ان�ضجة اجل�ضم فينا عن�ضر اليود 

والف�ضفور الذي ينفع اال�ضنان والعظام والدم ونعد م�ضدرًا مهمًا للكال�ضيوم يحوي كبدنا على فيتامني A وD اكل حلومنا 
ي�ضاعد على تخفيف وزن االن�ضان و تن�ضط الذاكرة, يوجد يف دهننا مادة تدعى باالوميغا التي متنع ا�ضابة االن�ضان 
ال�ضهر مرة ي�ضاعد على حتفيز  اكلنا ولو يف  بان  العلم احلديث  اثبت  القلب والدماغ وقد  التي ت�ضيب  الدموية  باجللطة 
املناعة, حلمنا هو  الغذاء الذي ين�ضح به االطباء للمر�ضى امل�ضابني مبر�ص الت�ضلب الذي ي�ضيب النخاع ال�ضوكي ملنع 

تفاقم هذا املر�ص الذي مل يوجد له عالج حلد االآن.  

االرضة دودة القز نحلة

.قلة الغذاء أكرم للنفس وأدوم للصحة :)اعداد: ال�شيخ �شياء احلفارقال اإلمام علي )عليه السالم

هل تعلم ان أول من مجع القرآن الكريم هو االمام علي بن ابي طالب)عليه السالم( Čċ



ددة
املتج

طاقة 
ال

وه���و ت��ع��ب��ري اأُط���ل���ق ع��ل��ى جم��م��ل الطاقات 

ال��ن��ظ��ي��ف��ة امل��ت��ج��ددة ب��ا���ض��ت��م��رار وال��ت��ي ال 

تطرح غاز ثاين اوك�ضيد الكاربون والتي 

يقف على راأ�ضها الطاقة ال�ضم�ضية وتاأتي 

بعدها حركة الرياح وطاقة املياه والبحار 

وح�������رارة ب���اط���ن االر�������ص وغ���ريه���ا واجل���ي���د يف 

هذه الطاقات انها جمانية ولكن ا�ضتعماالتها 

حم��������دودة ب�����ض��ب��ب ارت�����ف�����اع ك���ل���ف���ة م�������ض���اري���ع���ه���ا يف 

الوقت احلايل.

�ضطة  ا بو
ن��������ظ��������ام ع������د�������ض������ات 

الفيديو  ك��ام��ريا  بعد�ضات  �ضبيه 
ي���ع���م���ل ع����ل����ى جت���م���ي���ع اال�����ض����ع����ة حت������ت احل�����م�����راء 

املنبعثة من االج�ضام.وان اال�ضعة احلمراء املجتمعة ت�ضقط 
ع��ل��ى م�ضفوفة م��ن امل��ج�����ض��ات احل�����ض��ا���ض��ة ل��ال���ض��ع��ة حت��ت احل���م���راء تعمل على 

thermogram. ثم تقوم اجهزة الكرتونية  ر�ضم خريطة حرارية للج�ضم ت�ضمى 
ت��ق��وم وح���دة معاجلة اال�ضارة  ال��ك��رتون��ي��ة. و  اإىل نب�ضات   thermogram احل��راري��ة  ال�����ض��ورة  بتحويل 

على  ل��ت��ع��ر���ص  م��ع��ل��وم��ات  اإىل  امل��ج�����ض��ات  م��ن  امل���اأخ���وذة  احل���راري���ة  ال�����ض��ورة  ب��رتج��م��ة   signal-processing unit
ال�ضا�ضة. تر�ضل وحدة معاجلة اال�ضارة signal-processing unit املعلومات اإىل ال�ضا�ضة على �ضكل مناطق ملونة تعك�ص 

درجات احلرارة وجميع املعلومات املجمعة تكون ال�ضورة. 
هناك نوعان من اجهزة الروؤية الليلية اأحدهما يعمل عند درجة حرارة الغرفة ويعرف با�ضم Un-cooled وبامكانه 
ر�ضد فروقات يف درجة احلرارة ت�ضل اإىل 0.2 درجة مئوية وهو اكر انت�ضارًا. والنوع االخر يعمل حتت درجات حرارة 
اأقل من درجة حرارة الغرفة وذلك بتريده ويعرف با�ضم Cryogenically cooled وهو مرتفع الثمن وبامكانه ر�ضد 

فروقات يف درجة احلرارة ت�ضل اإىل 0.1 درجة مئوية ومل�ضافات ت�ضل اإىل 300 مرت.

المنظار الليلي

طالب العلم تبسط له املالئكة أجنحتها وتستغفر له :)قال النيب )صلى اهلل عليه واله
اعداد: اال�شتاذ حممد يحيى

ČČ هل تعلم ان مخ االنسان يستهلك وحده 20% من االوكسجني يف اجلسم



قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: اكثروا من سبحان اهلل واحلمد هلل وال ِإله إاّل اهلل واهلل أكرب ، فانهن يأتني يوم القيامة مقّدمات ومؤخرات 
 ومعقبات ، وهّن الباقيات الصاحلاتǫȆƾǩƗ ǴǾǪǕ ǼǪǕ ǫƘǭȅƗ Ƹǖǁ ǰǭ

هــــــــو؟
ي����������اذا اجل����������ود وامل������ج������د والعال ت������ب������ارك������ت ُت�����ع�����ط�����ي م��������ن ت�������������ض������اُء ومت�����ن�����ُعل������ك احل�����م�����د 
وَموئلي وح���������ِرزي  ِق������ي  وخ������الَّ ال����ي����ك ل�������دى االإع�����������ض�����ار وال����ي���������ض����ر اأف��������زُعاإل����ه����ي 
����ت وج����َم����ت خطيئتي َج����لَّ ل���ئ���ن  ف������ع������ف������وك ع��������ن ذن�������ب�������ي اأج����������������لُّ واأو���������ض��������عاإل����ه����ي 
�ُضوؤلها ن���ف�������ض���ي  اأع����ط����ي����ُت  ل���ئ���ن  ف������ه������ا اأن��������������ا يف اأر�����������������ص ال��������ن��������دام��������ة اأرت��������������ُعاإل�����ه�����ي 
ت������رى ح������ايل وف�����ق�����ري وفاقتي ت�ضمعاإل�����ه�����ي  ��������ة  اخل��������ف��������يَّ م�������ن�������اج�������ات�������ي  واأن�����������������������َت 
َت������زغ ��ي��ِب)1( ج���ودك مطمُعاإل������ه������ي ف������ال ت���ق���ط���ع رج������ائ������ي وال  ف����وؤداي فلي يف ���ضَ
طردتني اأو  ���ب���َت���ن���ي  خ���يَّ ل���ئ���ن  ي�ضفُعاإل����ه����ي  يل  وم�������ن  اأرج����������و  ال��������ذي  ذا  ف����م����ن 
�������ن�������ي اأ�����������ض����������رُي ذل�������������ٌل خ�������ائ�������ف , ل��������ك اأخ�������������ض������ُعاإل��������ه��������ي اأَج�����������������رين م��������ن ع��������ذاب��������ك اإنَّ
تي حجَّ ب����ت����ل����ق����ني  ف�����اآن�����������ض�����ن�����ي  وم�ضجُعاإل��������ه��������ي  م����ث����َوى  ال����ق����ر  يف  يل  ك������ان  اذا 
األ���������������َف حجة ب�����ت�����ن�����ي  ل�����ئ�����ن ع�����ذَّ �����ُعاإل��������ه��������ي  ي�����ت�����ق�����طَّ م���������َن���������ك ال  ف�������ح�������ب�������ُل رج����������ائ����������ي 
ي�������ن�������ف�������ُعاإل������ه������ي اأذق�������ن�������ي ط����ع����م ع������ف������وَك ي����������وَم ال ه����������ن����������ال����������ك  م�������������������ال  وال  ب��������������ن��������������وُن 
�ضائعًا ك����ن����ُت  ت����رَع����ن����ي  مل  اإذا  ��������ُعاإل�����ه�����ي  ��������يَّ اأُ���������ضَ ف�����ل�����������ض�����ُت  ت��������رع��������اين  ك�����ن�����ت  وان 
غ�����ري حم�ضن ع�����ن  َت�����ع�����َفُ  اذا مل  ������ُعاإل�����ه�����ي  ف��������م��������ن مل�������������������ض���������يٍء ب���������ال���������ه���������وى ي������ت������م������تَّ
قى التُّ ط����ل����ب  يف  ط������ُت  ف������رَّ ل����ئ����ن  ف������ه������ا اأن��������������ا اإث�����������������َر ال������ع������ف������و اأق���������ف���������و واأت���������ب���������ُعاإل�����ه�����ي 
ج�����ه�����اًل فطاملا اأخ���������ط���������اأُت  ل����ئ����ن  اإل������ه������ي  رج���������وُت���������َك ح�����ت�����ى ق������ي������َل م�������اه�������َو ي�����ج�����زَع 
���ود واعتَلت و������ض�����ف�����ُح�����ك ع�������ن ذن������ب������ي اأج�����������ل واأرف�����������عاإل��ه��ي ذن��وب��ي ج����ازت ال���طَّ
وذك�����������������ُر اخل�������ط�������اي�������ا ال�������ع�������ني م������ن������ي ت������دم������ُعاإل���ه���ي ي��ن��ح��ي ذك����ُر ط����وِل����َك)2( لوَعتي
َرْوح�������������ًا ورحمة م����ن����ك  اأن����ل����ن����ي  ف���ل�������ض���ت ������ض�����وى اأب���������������واَب ف�������ض���ل���ك اأق��������رعاإل�����ه�����ي 
اأو طردتني اأق�����ض��ي��ت��ن��ي  ل��ئ��ن  اأ�ضنعاإل���ه���ي  ك����ي����ف  ام  ربيِّ  ي������ا  ح���ي���ل���ت���ي  ف����م����ا 
ال���ل���ي���ل �ضاهر احل������ب يف  ����������ُل َي�������ه�������َج�������ُعاإل�����ه�����ي ح���ل���ي���ُف  ي����������ن����������ادي وي����������دع����������و وامل����������غ����������فَّ
يطمعوك���������ل���������ه���������م ي������������رج������������و ن��������������وال��������������ك راج���������ي���������ا اخل����ل����د  ويف  ال���ع���ظ���م���ى  ل���رح���م���ت���ك 
������ي������ن������ي رج��������ائ��������ي ������ض�����الم�����ًة ������عاإل��������ه��������ي مُي������نيِّ ������نيِّ وُق�����������ب�����������ُح خ�����ط�����ي�����ئ�����ات�����ي ع��������ل��������يَّ ُي�������������ضَ
منقذي ف������ع������ف������وك  ت�����ع�����ف�����و  ف�������������اإن  اأ�������������ض������������رُعاإل��������ه��������ي  ��������������ر  امل��������������دميِّ ف��������ب��������ال��������ذن��������ب  واإال 
حممد ال�������ه�������ا��������ض�������م�������ي  ب���������ح���������قيِّ  وح������������������رم������������������ة اط������������������ه������������������ار ل������������������ك خ�������������ض������ع اإل�����������ه�����������ي 
ع����ل����ى دي��������ن احمد �����رين  ف�����ان�����������ضُ ت���������ق���������ي���������ًا ن���������ق���������ي���������ًا ق����������ان����������ت����������ًا ل�������������ك اأخ�������������������ض���������ُعال�����ه�����ي 
و�������ض������ّي������دي ال�������ه�������ي  ي��������ا  �����ُعوال حت������رم������ن������ي  ������ض�����ف�����اَع�����َت�����ه ال��������ك��������رى ف���������������ذاَك املُ�����������ض�����فَّ
��������������������ُعو����������������ض���������������ليِّ ع��������ل��������ي��������ه م�����������������ادع�����������������اك م��������وح��������د ون����������������اج����������������اَك اخ��������������ي��������������اٌر ب�����������ب�����������اِب�����������َك ُركَّ

١ـ ال�سيب: العطاء
2ـ ف�سلك واح�سانك.

هل تعلم ان علماء الفلك يقولون ان عدد النجوم املتناثرة يف ارجاء الكون يزيد 
على عدد حبيبات الرمل يف االرض Čč



مـــن
أشّدكم من ملك نفسه عند الغضب :)قال النيب )صلى اهلل عليه واله

هــــــــو؟

له 
خارقة  �ضجاعة 

تكاد ان تلحق باملعجزات, مل يو�ضف بها 
احد من قبله, ومل يقاربها احد من بعده, و�ضتبقى وقفًا عليه اىل 

ي��وم ق��ي��ام ال�ضاعة, فقد حم��ا ا���ض��م �ضجاع يف االول���ني واالآخ���ري���ن, م��ا اح��ت��اج��ت �ضربته اىل 
ثانية قط, وال التقى بقرن اال قتله وال م�ضى غازيًا اال عاد فاحتًا.

وكانت ملوك الرتك والديلم ت�ضور �ضورته على ا�ضيافها, وقال عنه عبا�ص حممود العقاد:)كانت �ضجاعته من ال�ضجاعات 
النادرة التي ي�ضرف بها من ي�ضيب لها ومن ي�ضاب, ويزيدها ت�ضريفًا انها ازدانت باجمل ال�ضفات التي تزين �ضجاعة 
ال�ضجعان االقوياء, فال يعرف النا�ص حلية ال�ضجاعة اجمل من تلك ال�ضفات التي طبع عليها بغري كلفة وال جماهدة راأي, 
وهي التورع عن البغي, واملروءة مع اخل�ضم قويًا كان او �ضعيفًا على ال�ضواء, فمن تورعه عن البغي مع قوته و�ضجاعته 

النادرة انه مل يبداأ احدًا بقتال(.
وال �ضتهاره بهذا النمط من ال�ضجاعة, واملروءة والت�ضامح, ا�ضبحت العرب تفتخر بوقوفها يف احلرب امامه, ويفخر ذوو 

القتيل امل�ضروع ب�ضيفه.
وملا قتل عمر بن عبد ود العامري يف وقعة اخلندق وجاءت اخته عمرة, وراأته مل ي�ضلب, ف�ضاألت 

عن قاتله, فقيل لها قتله ا�ضجع العرب, فقالت: كفوؤ كرمي. ثم قالت:
لو كان قاتل عمر غري  قاتل����������������������������������������������ه  لكنت ابكي عليه اآخر االب��������������������������������������������������������������������������������د
لكن قاتله َمن ال يعاب ب���������������������������������������������������������������������������ه       وكان يدعى اأبوه بي�ضة البل�����������������������������������������������������������������د
اىل ال�ضماء متيت النا�ص باحل�ض�������������������������������������������������������������د من ها�ضم من ذراها وهي �ضاعدة   

وعندها قال ح�ضان بن ثابت:
ولقد وجدت �ضيوفنا م�ضهورة                   ولقد وجدت جيادنا مل تق�ض�����������������������������������������������������������������������ر
ولقد راأيت غداة بدر ع�ضب�����������������������ة                   �ضربوك �ضربًا غري �ض�������������������رب املح�ضر

 فاأجابه اأحد بني عامر يرّدُّ عليه:
كذبتم وبيت اهلل التقتلونن������������������������������������������������������������������ا         ولكن ب�ضيف الها�ضميني فافخروا
ب�ضيف ابن عبد اهلل اأحمد يف الوغى        بكف... نلتم ذاك فاق�ض�������������������������������������������������������روا
ومل تقتلوا عمرو بن عبد بباأ�ضك���������������م              ولكنه الكفوؤ الكرمي الغ�ضنف����������������������������������������ر
... الذي يف الفخر طال بن���������������������������������������اوؤه        فال تكروا الدعوى علينا فتحق���روا

 واالآن هل عرفت من هو؟

اول من افتخر ذوو المقتول بسيفه

ČĎ هل تعلم ان زيارة عاشوراء مروية عن االمام حممد الباقر)عليه السالم( وباسناد صحيحة ومعتربة



ا  َ ا َقَرَأ ُثُلثِي اْلُقْرآِن، َوُأْعِطَي ِمَن االجِر َكَأنَّ َ َة اْلِكَتاِب ُأْعِطَي ِمَن األجِر َكَأنَّ ا ُمْسِلم َقَرَأ َفاِتَ َ قال رسول اهلل)صلى اهلل عليه وآله وسلم(: َأميمُّ
َق َعَلى ُكلِّ ُمْؤِمن َوُمْؤِمَنة َتَصدَّ

ǠƕƘǢƭ
 ƞǾƲǽƷƎơ

كان االب جال�ضا امام �ضا�ضة التلفزيون واذا به يتغري لونه وتقاطيع وجهه فالتفتت ابنته اليه والتفت االبن كذلك 
فاقبال على االب و�ضاأاله: ماذا بك يا ابي ماالذي �ضمعت كي تنزعج هكذا ؟

فقال االب: اإنا هلل وانا اليه راجعون ما اجراأهم على اهلل ور�ضوله ملاذا يكذبون ويحرفون التاريخ.
فقال االبن: ما الذي ح�ضل يا ابتي؟

فقال االب: لقد ذكر هذا املتحدث �ضيئًا مهينًا للنبي)�ضلى اهلل عليه واله و�ضلم( ولال�ضالم فقد قال ]بعد ما انزل 
الوحي على النبي حممد)�ضلى اهلل عليه واله و�ضلم( جاء اىل بيته يرتع�ص من اخلوف وقد ا�ضطرب ا�ضطرابا 
�ضديدا ومتحريًا ب��اأم��ره ه��ل ان م��ا ح�ضل ل��ه ك��ان م��ن ال�ضيطان ام م��ن الرحمن فدخل داره وق�ص م��ا ح�ضل على 
ال�ضابقة. فعندما  ال�ضماوية  العامل بامور الدين والر�ضاالت  اب��ن عمها  ت��اأمل��ًا �ضديدًا واخ��ذت��ه اىل  زوجته فتاملت عليه 
ق�ضت عليه الذي ح�ضل لزوجها وحالة خوفه وا�ضطرابه فب�ضرها بانه نبي اخر الزمان و دينه خامت االديان 

ال�ضماوية وهو النبي املوعود بالكتب ال�ضابقة. ففرحت وعادت م�ضتب�ضرة مع زوجها بهذا اخلر ال�ضعيد[
االبن: وماذا يف ذلك يا والدي فان هذه املعلومة قراناها يف املدر�ضة يف مادة الرتبية اال�ضالمية؟ 

االب: ان��ه ك��ذب كيف ي��ك��ون اب��ن ع��م ال�ضيدة خديجة وه��و لي�ص مب�ضلم اف��ه��م واع��ل��م م��ن النبي وه��و ي��ع��رف البعثة 
وجرئيل اك��ر من �ضاحبها نف�ضه وكيف ال يعرف النبي حممد)�ضلى اهلل عليه وال��ه و�ضلم( هل ه��ذا وح��ي او 

�ضيطان وهل يليق هذا الكالم يف حق خامت النبيني و�ضيد املر�ضلني.
االبن: ما هي احلقيقة اذن يا ابي.

االب: يا ولدي ال�ضحيح ما جاء من طريق ال�ضادقني وهم اهل الع�ضمة والطهارة ائمة اهل البيت)عليهم ال�ضالم(  
فقد روى ال��ع��الم��ة املجل�ضي يف ب��ح��ار االن�����وار]اإن ر���ض��ول اهلل ) �ضلى اهلل عليه واآل���ه ( مل��ا ت��رك ال��ت��ج��ارة اإىل ال�����ض��ام , 
وت�ضدق بكل ما رزقه اهلل تعاىل من تلك التجارات كان يغدو كل يوم اإىل حراء ي�ضعده وينظر من قلله اإىل اآثار رحمة 
اهلل , واإىل اأنواع عجائب رحمته وبدائع حكمته , وينظر اإىل اأكناف ال�ضماء واأقطار االأر�ص والبحار واملفاوز والفيايف 
, فيعتر بتلك االآثار , ويتذكر بتلك االآيات , ويعبد اهلل حق عبادته , فلما ا�ضتكمل اأربعني �ضنة ونظر اهلل عز وجل 
ينظر  وحممد  ففتحت  ال�ضماء  الأب���واب  اأذن  واأخ�ضعها  واأخ�ضعها  واأطوعها  واأجلها  القلوب  اأف�ضل  فوجده  قلبه  اإىل 
اإليها , واأذن للمالئكة فنزلوا وحممد ينظر اإليهم , واأمر بالرحمة فاأنزلت عليه من لدن �ضاق العر�ص اإىل راأ�ص 
حممد وغرته , ونظر اإىل جرئيل الروح االأمني املطوق بالنور طاوو�ص املالئكة هبط اإليه واأخذ ب�ضبعه وهزه 
اَن ِمْن َعَلٍق )2(  ِذي َخَلَق )1( َخَلَق ااْلإِْن�ضَ َك الَّ ِم َربيِّ وقال : يا حممد اقراأ , قال : وما اأقرء ؟ قال يا حممد اْقَراأْ ِبا�ضْ
اَن َما مَلْ َيْعَلْم ثم اأوحى اإليه ما اأوحى اإليه ربه عز وجل  َم ااْلإِْن�ضَ َم ِباْلَقَلِم )4( َعلَّ ِذي َعلَّ َك ااْلأَْكَرُم )3( الَّ اْقَراأْ َوَربُّ
ثم �ضعد اإىل العلو ونزل حممد ) �ضلى اهلل عليه واآل��ه ( من اجلبل  وقد غ�ضيه من تعظيم جالل اهلل وورد عليه من 
كبري �ضاأنه ما ركبه احلمى والناف�ص ... ف��اأراد اهلل عز وجل اأن ي�ضرح �ضدره , وي�ضجع قلبه , فاأنطق اهلل اجلبال 
وال�ضخور واملدر , وكلما و�ضل اإىل �ضئ منها ناداه : ال�ضالم عليك يا حممد , ال�ضالم عليك يا ويل اهلل , ال�ضالم عليك يا 
ر�ضول اهلل اأب�ضر , فاإن اهلل عز وجل قد ف�ضلك وجملك و زينك واأكرمك فوق اخلالئق اأجمعني من االأولني واالآخرين 
, ال يحزنك اأن تقول قري�ص اإن��ك جمنون , وع��ن الدين مفتون , ف��اإن الفا�ضل من ف�ضله رب العاملني وال��ك��رمي من 
كرمه خالق اخللق اأجمعني , فال ي�ضيقن �ضدرك من تكذيب قري�ص وعتاة العرب لك , ف�ضوف يبلغك رب��ك اأق�ضى 

منتهى الكرامات , ويرفعك اإىل اأرفع الدرجات[
االبن: �ضبحان اهلل هذا هو احلق.

االب واالبن: اللهم العن اعداء حممد وال حممد.

Čď .عندما عاد الولد من املدرسة يف اليوم االول قال المه. لقد عرفت شيئا مهمًا يف املدرسة اليوم مل اكن اعرفه
فقالت االم متلهفة: وما هو الشيء اهلام؟ أجابها:مجيع االوالد قد أخذوا من آبائهم مصروفهم!!



�سبحان اهلل
هذا خلق اهلل فأروني ماذا خلق الذين من دونه

نهر يف اعماق البحار

مسكة من ذهب

التقط  الذي  اأناتوليبيلو�ض�ضني,  امل�ضور والغّوا�ص املحرتف 
ه�����ذه ال���������ض����ورة  يف اأح������د ك���ه���وف ���ض��ي��ن��وت اأجن���ل���ي���ت���ا يف املك�ضيك 

ي�ضف لنا هذا امل�ضهد:“كّنا على عمق 30 مرتًا من املياه النظيفة, 
ب��وج��ود ما  م��ي��اه ملحية لنفاجاأ  م���رتًا فاأ�ضبحنا يف  اإىل عمق 60  ث��م نزلنا 

ي�ضبه النهر بجزيرة يف منت�ضفه واأ�ضجار ب��اأوراق مت�ضاقطة عليها وبني 
�ضفتيه!! ه��ذا النهر يف احلقيقة مل يكن �ضوى طبقة من �ضلفيد الهيدروجني! 

و�ضلفيد الهيدروجني هو مركب كيميائي له رائحة ت�ضبه رائحة البي�ص الفا�ضد 
)من ح�ضن حظه اأنه حتت املاء وال ي�ضتطيع احد �ضم رائحته!(, وُيعتقد اأنه امل�ضوؤول 

عن الرائحة غري الطيبة للفم.

ي��������ا 
 , اهلل  ������ض�����ب�����ح�����ان 

الذهب  م��ن  خلقت  وك��ان��ه��ا  �ضمكة  ا�ضطياد 
فمن ي��زور معر�ص ت��اي��وان لال�ضماك ال��ن��ادرة , �ضيجد يف ه��ذه االيام 
�ضمكة ذه��ب��ي��ة ال��ل��ون , ت��ع��ت��ر م��ن اغ����رب اال���ض��م��اك ال��ب��ح��ري��ة التي 
تعتر  ال�ضمكة  ال��ذه��ب��ي��ة.ه��ذه  بال�ضمكة  ت�ضميتها  ومت  ع��رف��ن��اه��ا, 
من غرائب البحار واملحيطات , وال يوجد لديها اي جزء لونه لي�ص 

ذهبيا
وي��ق��ول ع��امل ال��ب��ح��ار ال��ت��اي��واين ن��وي يتوبي , ان ه��ذه ال�ضمكة وبعد 
التجارب ت�ضمل يف بع�ص اجزاءها ذهبا حقيقيا اي من مادة الذهب 

الطبيعي عيار 24 قرياط ف�ضب���ح���ان الل���ه وهلل يف خلقه �ضوؤون.

من تأمل اعتبر, رحم اهلل امرئ تفّكر واعتبر :)قال أمير املؤمنني )عليه السالم

اعداد: ال�شيد ح�شني املو�شوي

ČĐ هل تعلم انه ال جيوز للقاضي احلكم اال اذا كان جمتهدًا او يرجع يف حكمه اىل 
جمتهد جامع للشرائط.



يف خالص النيات جناح األمور :)قال أمري املؤمنني )عليه السالم

ǯǸǽƷƗǸƭ

هو اال�ضبغ بن نباتة بن احل��ارث بن عمرو بن فاتك التميمي احلنظلي املجا�ضعي, كان من خوا�ص االإم��ام اأم��ري املوؤمنني 
فه  علي )عليه ال�ضالم(, واأحد ثقاته وحواريه, وهو م�ضهور بثباته وا�ضتقامته على حّبه. كان �ضيخًا نا�ضكًا عابدًا. �ضعَّ

الم(. اب العامة ال لَذم يتعلق به, اأو تهمة تل�ضق به , بل لت�ضيعه و مواالته الكبرية لعلي )عليه ال�ضَّ البع�ص من ُكتَّ
َرَطة اخلمي�ص(ومن اأمرائهم, عاهد االإمام )عليه ال�ضالم( على الت�ضحية والفداء واال�ضت�ضهاد, و�ضهد معه  كان من )�َضََ

معركة اجلمل, و�ضفني, فكان من اأن�ضاره االأوفياء املخل�ضني.
ففي وقعة �ضفني حّر�ص االإمام علي )عليه ال�ضالم( اأ�ضحابه للقتال �ضد جي�ص ال�ضام بقيادة معاوية )لعنه اهلل(, فقام 
مني يف البقّية من النا�ص, فاإّنك ال تفقد يل اليوم �ضرًا وال ن�ضرًا, اأّما اأهل  اإليه االأ�ضبغ بن نباتة فقال: يا اأمري املوؤمنني قديِّ
ال�ضام فقد اأ�ضبنا منهم, واأّما نحن ففينا بع�ص البقّية, ااذن يل فاأتقّدم؟ فقال االمام علي)عليه ال�ضالم(: تقّدم با�ضم اهلل 

والركة, فتقّدم واأخذ رايته, فم�ضى وهو يقول :

��َرَب اب��ن ملجم )لعنه اهلل( اأم��ري املوؤمنني )عليه ال�ضالم( ج��اء جمموعة من االأ�ضحاب فخرج االإم���ام احل�ضن )عليه  ومل��ا ���ضَ
ال�ضالم( فقال له: يقول لكم اأمري املوؤمنني ان�ضرفوا اىل منازلكم. فان�ضرفوا عدا االأ�ضبغ بن نباتة اإذ ظل يبكي عند دار 
اأم���ري امل��وؤم��ن��ني )ع��ل��ي��ه ال�����ض��الم( ف��خ��رج احل�����ض��ن )ع��ل��ي��ه ال�ضالم( 
وق����ال: امل اق���ل ل��ك��م ان�����ض��رف��وا؟ ف��ق��ل��ت: ال واهلل ي��ا ب��ن ر���ض��ول اهلل 
ما تتابعني نف�ضي وال حتملني رج��الي اأن ان�ضرف حتى اأرى 
اأم��ري امل��وؤم��ن��ني, فدخل ال���دار ومل يلبث اأن خ��رج ف��ق��ال: ادخل. 
ف���دخ���ل ع��ل��ى اأم�����ري امل���وؤم���ن���ني )ع��ل��ي��ه ال�������ض���الم( ف������اإذا ه���و م�ضتند 
مع�ضوب ال��راأ���ص بعمامة �ضفراء قد ن��زف دم��ه وا�ضفر وجهه 
َله وبكى فقال له اأمري املوؤمنني )عليه ال�ضالم(: ال تبك يا  َفَقبَّ
ا�ضبغ ف��اإن��ه��ا واهلل اجل��ن��ة. فقلت ل��ه: جعلت ف���داك اإين اع��ل��م واهلل 

انك ت�ضري اىل اجلنة واإمنا ابكي لفقداين اإياك يا اأمري املوؤمنني.

الأ�سَبغ )ر�سوان اهلل عليه(
اعداد: ال�شيد جعفر احل�شينيبن نباتة

Čđ قال املعلم للتلميذ:ملاذا يقف القطار يف كل حمطة؟ التلميذ:ألنه اليستطيع اجللوس

ي������دم������غ ب�������ال�������ق���������������ن�������وط  ال���������رج�������������������اء  اإن  حتى متى ترجو البقايا ا�ضبغ 
ي�����دب�����غ واالأدمي  ه������������������واك,  ف���������ادب���������غ  اأما ت�رى اأحداث ده��ر تنب������������������������������������غ  
ت������ف������رغ ال  �������ض������غ�������������ل وغ�������������������دا  ال������������ي������������وم  الرف��ق في������ما ق����د تري�د ابل������������������������������������غ 



                ان القلوب َلتصدأ كما يصدا احلديد, قيل :يارسول اهلّل, وما جالؤها؟ قال: قراءة القرآن, وذكر املوت :)قال النيب )صّلى اهلل عليه وآله

متر علينا يف مثل هذا اليوم الذكرى العطرة لوالدة عقيلة الطالبيني, العارفة, العاملة غري املعلمة, الفا�ضلة, العابدة, 
يقة ال�ضغرى زينب)عليها ال�ضالم(  �ضنة 5 ه�. وملا ولدت)عليها ال�ضالم( ا�ضتب�ضر بها اأبوها االإم��ام علي)عليه  ديِّ ال�ضِ

كنت الأ�ضبق ال�ضالم( واأخذها من اأمها ال�ضيدة فاطمة الزهراء )عليها ال�ضالم( وقالت: �ضم هذه املولودة, فقال: ما 
الأ�������������ض������������ب������������ق اأبيك ر�ضول اهلل)�ضلى اهلل عليه واآل���ه(, فجاء بها اىل ر�ضول اهلل فقال)�ضلى اهلل عليه وال��ه(: ما كنت 

ربي تعاىل, فهبط االأمني جرئيل يقراأ على النبي ال�ضالم من اهلل اجلليل العالم, وقال له: �ضم هذه 
املولودة زينب, فقد اختار اهلل �ضبحانه لها هذا اال�ضم. ثم اأخره مبا يجري عليها من امل�ضائب, 

فبكى النبي )�ضلى اهلل عليه واآله( وقال: من بكى على م�ضاب هذه البنت كان كمن بكى على 
اأخويها االإمامني احل�ضن واحل�ضني )عليهما ال�ضالم( اللهم ارزقنا �ضفاعتها يوم القيامة.

حدثت يف مثل هذا اليوم �ضنة 36 ه� وقعة اجلمل بني اأمري املوؤمنني)عليه ال�ضالم( وبني من نق�ضوا بيعته ونكثوا عهده وغدروا به وخرجوا 
عليه وجمعوا النا�ص لقتاله م�ضتخفني بعقد بيعته بقيادة طلحة بن عبيد اهلل والزبري بن العوام و�ضموا اليهم عائ�ضة بنت اأبي بكر والتي 

ال�������ض���الم( ل��ي�����ص ب����االآم����ر وال خ��رج��ت م��ع��ه��م راك��ب��ة ج��م��اًل ل��ق��ت��ال��ه اىل ال��ب�����ض��رة م��ظ��ه��ري��ن امل��ط��ال��ب��ة ب���دم ع��ث��م��ان م��ع علمهم اأن عليًا)عليه 
فلقد القاتل. ومن العجب مطالبة عائ�ضة بدم عثمان وهي التي كانت تقول: اقتلوا نعثال فقد كفر وكانت تقول:  نعثال  قتل اهلل 

ُق��ِت��َل خاللها طلحة  ك��ان الن�ضر يف ه��ذه املعركة الأم��ري املوؤمنني)عليه ال�ضالم(  وال�����زب�����ري. اأبلى �ضنة ر�ضول اهلل. 
َب النا�ص  وقد قال اأمري املوؤمنني)عليه ال�ضالم( بعد انتهاء الواقعة الأهل الب�ضرة: ))واعجبا لطلحة اأَلَّ

على ابن عفان حتى اإذا ُقتل اأعطاين �ضفقته بيمينه طائعا ثم نكث بيعتي اللهم خذه وال متهله واإن 
الزبري نكث بيعتي وقطع رحمي وظاَهَر َعليَّ ع��دوي فاكفنيه اليوم مبا �ضئت((. ومن الطريف 

اأن ام��راأة اأتت عائ�ضة بعد وقعة اجلمل  فقالت: يا اأم املوؤمنني ما تقولني يف اأم قتلت ولدها؟ فقالت: اإنها 
من اأهل النار لقوله تعاىل : )ومن يقتل موؤمنًا متعمدًا فجزاوؤه جهنم خالدًا فيها( فقالت: وما تقولني يف اأم ُقِتَل 

ب�ضببها ع�ضرون األفًا من اأوالدها. ففهمت عائ�ضة ما اأرادت املراأة, فقالت: نحوها عني فاإنها كوفية خبيثة.

ت��ويف يف مثل ه��ذا اليوم �ضنة 304 ه� حممد بن عثمان بن �ضعيد العمري ال�ضفري الثاين لالإمام املهدي 
اأي��ام �ضفارته قرابة اخلم�ضني  )عجل اهلل فرجه( ابن النائب ال�ضابق وهو املعروف باخلالين وكانت 

رزقه  اأن  اأب���اه-  –يق�ضد  �ضعادته  كمال  م��ن  "كان  ال�ضالم( بقوله:  االإم���ام )عليه  �ضنة, مدحه 
ب��اأم��ره, ويرتحم عليه, واأق���ول: احلمد هلل,  اهلل تعاىل ول��دًا مثلك يخلفه من بعده, ويقوم مقامه 
ف��اإن االأنف�ص طيبة مبكانك, وم��ا جعله اهلل عز وج��ل فيك وع��ن��دك, اأع��ان��ك اهلل وق��واك وع�ضدك 
ووفقك, وكان لك وليًا وحافظًا وراعيًا وكافيًا". ويقع قره ال�ضريف حاليًا يف حملة اخلالين قرب 

الباب ال�ضرقي يف بغداد.

5 جمادى االوىل

10 جمادى االوىل

27 جمادى االوىل

اخر جمادى االوىل

جتدد االعتداء على مرقد االإمامني الع�ضكرين )عليهما ال�ضالم( يف �ضامراء من قبل زمرة من 
االإرهابني بتفجري املاأذنتني ال�ضريفتني �ضنة 1428 ه� 2008 م.

حدث يف التاريخ

ČĒ هل تعلم ان اهم فريضة نزلت يف القرآن الكريم هي الوالية لعلي بن  ابي طالب
)عليه السالم( النها شرط قبول كل عبادة.



ت  حَّ جِل ُم�ضَغًة اإذا �ضَ    قال ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله( ))اإنَّ يِف الرَّ
ِدِه – َقلَبُه - ((  ِدِه , َواإن �َضِقَمت �َضِقَم َلها �َضاِئُر َج�ضَ حَّ َلها �ضاِئُر َج�ضَ �ضَ

ومعنى امل�ضغة اي قطعة من اللحم مبقدار اللقمة .  
ان القلب الذي ال يتجاوز وزنه 250 غرامًا , ينب�ص مبعّدل 70 �ضربة يف 
األ��ف �ضربة يوميًا و40 مليون �ضربة �ضنويًا , وي�ضخ  اأي مائة  الدقيقة 
5 لرت من الدم يف الدقيقة , ويف حالة اجلهد الكبري 25 لرتًا اأي ما يعادل 
م��ل��ي��ون و400 األ�����ف غ���ال���ون يف ال�����ض��ن��ة . وه�����ذه امل�����ض��خ��ة امل��ع��ج��زة تو�ضل 
عرية التي ان اأُفردت  الدم اإىل �ضبكة ال�ضرايني واالأوردة واالأوعية ال�ضّ
وُو�ضعت يف خط م�ضتقيم جاوز طولها �ضتني األف ميل تقريبًا  اي مبا يعادل 

ثالث مرات حميط االر�ص. 
يعمل القلب بدون راحة على مدار احلياة منذ االأ�ضبوع الرابع حلياة اجلنني 
فهو ي�ضخ ال��دم با�ضتمرار ب�ضبكة حُمكمة من االأوع��ي��ة الدموية وبزمن 
قيا�ضي ال يتجاوز  ع�ضرين ثانية فقط وه��و ال��زم��ن ال���الزم ل���دوران الدم 
ب��ك��ام��ل اجل���ه���از ال����������دوراين!! ف��م��ن ال�����ذي اأح���ك���م واأح�������ض���ن ���ض��ن��ع ه����ذا اجلهاز 
 ِ ْنَع اهللَّ املعجز؟ هو اهلل تبارك وتعاىل القائل يف حمكم كتابه العزيز: )�ضُ

ا َتْفَعُلوَن( ]النمل: 88[. ُه َخِبرٌي مِبَ ِذي اأَْتَقَن ُكلَّ �َضْيٍء اإِنَّ الَّ

إذا طاب قلب املرء طاب جسده وإذا خبث القلب خبث اجلسد :)قال النبي )صلى اهلل عليه واله

اعداد: ال�شيخ حبيب ح�شون

Čē  هل تعلم أن القلب اذا توقف مّدة تزيد عن ثالث دقائق يتلف الدماغ وميوت



                  عّود نفسك حسن النّية وجميل املقصد تدرك في مباغيك النجاح:)قال أمير املؤمنني )عليه السالم

ƞƜǥǸǥ
 ƳǸǪƲǩƗ

م��ع ك��رة اجلي�ص ول��ك��ن مل يكن عندهم االميان يف �ضاعات الع�ضرة �ضاعات كان النبي �ضلى اهلل عليه واآله يف بدر تلك املعركة املهيبة مع قلة جي�ضه املوؤمن واحل�ضن عليهم ال�ضالم جميعًا بقيت تلك ال�ضاعات مع احل�ضني وكاأين انتظر مع ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله ال�����ض��الم ل��ي��اًل فلما راأي��ت��ه ك���اأين راأي���ت ر���ض��ول اهلل �ضلى اهلل عليه واآل���ه و�ضلم وراأي����ت ام��ريامل��وؤم��ن��ني والزهراء م��ا راأي���ت و�ضمعت منه �ضلى اهلل عليه واآل���ه. تقدمت اىل ك��رب��الء بقوة و�ضموخ وك��ان لقائي م��ع احل�ضني عليه فلين�ضره مما حدى بي ان اكون من امل�ضارعني اىل كربالء كنت يف الكوفة وكان النا�ص يق�ضدوين الأروي لهم واآل���ه يقول واحل�ضني عليه ال�ضالم يف ح��ج��ره: ان ابني ه��ذا يقتل ب��اأر���ص م��ن اأر����ص ال��ع��راق اال فمن �ضهده ب��در وحنني وال اق��ول اين �ضاركت يف كل امل��ع��ارك ولكن اق��ول لكم ك��الم �ضمعته من ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه من عدنان, لقد راأيت النبي �ضلى اهلل عليه واآله وكنت يف املدينة املنورة من بداية الدعوة ف�ضاركت يف معركة ن�ضبي هو ان�ص بن احلرث بن نبيه بن كاهل بن عمر بن �ضعب بن ا�ضد بن خذمية االأ�ضدي الكاهلي بطن  ُح��ن��ني  ف��اأخ��ذت ا�ضد و�ضطي بعمامتي وتع�ضبت بع�ضابة رفعت بها حاجباي ا�ضحابه كانت هذه ال�ضاعات التي تف�ضل بيني وبني يوم عا�ضوراء ذلك اليوم الذي ا�ضتاأذنت االمام احل�ضني الكايف حيث تركوا النبي �ضلى اهلل عليه واآله ومل يبقى معه �ضوى اأمري املوؤمنني عليه ال�ضالم والقليل من وك���رة جي�ص امل�ضركني واأي�����ض��ًا كنت معه يف معركة  ف��اأذن يل  �ضكرا هلل لك يا �ضيخ, ثم برزت واقتحمت و�ضط امليدان واأنا ارجتز واقولويف هذه اللحظات حانت مني التفاتة واإذا بي اأرى �ضيدي وموالي احل�ضني عليه ال�ضالم يبكي وهو ويقول: عليه ال�ضالم للروز للقتال 
وذودان ك�������اه�������ل�������ن�������ا  ع�������ل�������م�������ت  ق������������د 

واخل���������ن���������دف���������ي���������ون وق�������ي���������������ص غ������ي������الن
ب�������������������ان ق������������وم������������ي اآف�����������������������ة ل������������الق������������ران

ي���������ا ق������������وم ك���������ون���������وا ك�������ا��������ض�������ود خ�����ف�����ان
وا����ض���ت���ق���ب���ل���وا ال�����ق�����وم ب�������ض���رب االن

ال��������رح��������م��������ن ��������ض�������ي�������ع�������ة  ع���������ل���������ى  اآل 
واآل حرب �ضيعة ال�ضيطان

ير�ضقوين بال�ضهام ففا�ضت روحي اىل بارئها لكي ت�ضتقر يف اجلنان مع من اأُحب وهم حممد واآله حممد. ف��ق��ات��ل��ُت ق��ت��ال االأب���ط���ال ح��ت��ى َق��َت��ل��ت ع��ل��ى ك��ر �ضني ثمانية ع�ضر رج���اًل وع��ن��د ذل���ك اج��ت��م��ع��وا ع��ل��ّي واخذو 

ان�س بن كاهل اال�سدي

ČĔ قال املدرس:متى بدأت أحداث احلرب العاملية الثانية ومتى انتهت؟ 
التلميذ:بدأت يف صفحة64,وأنتهت يف صفحة 174



احلمد هلل الذي شرع اإلسالم فسّهل شرائعه ملن ورده وأعّز أركانه وجعله سلمًا ملن دخله :)قال أمري املؤمنني )عليه السالم

االسالم
مع

احلديث

لب�س الذهب واحلرير
ان اهلل تبارك وتعاىل خلق االن�ضان وفر�ص عليه فرائ�ص و احكام من اوامر ونواهي, و�ضرّيه حرا يف نف�ضه 
ودعاه اىل عبوديته لربه, فاخللق كلهم عبيد هلل - �ضبحانه – ومعرفة االوامر والنواهي التتاأتى اال بوا�ضطة 
َناِت َواأَْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َوامْلِيَزاَن  �ضفرائه الكرام, فاالنبياء �ضفراء اهلل اىل اخللق كافة.)َلَقْد اأَْر�َضْلَنا ُر�ُضَلَنا ِباْلَبييِّ
ِط( فما كان فيه �ضالح املجتمع وخريه او ف�ضاده و�ضره فقد ذكروه وبّينوه, وان مل يظهر  ا�ُص ِباْلِق�ضْ ِلَيُقوَم النَّ
لنا وجه احلكمة فيه من ف�ضاد او �ضالح, فاالن�ضان املوؤمن باهلل متعبد باوامر ال�ضرع ونواهيه فاذا امتثل ذلك 
ح�ضلت العبودية ال��ت��ي ه��ي ا���ض��ا���ص ���ض��ع��ادة امل���رء وخ��ل��وده ,ف��م��ن ذل��ك ح��رم��ة لب�ص ال��ذه��ب واحل��ري��ر للرجال 

خا�ضة دون الن�ضاء.
قال النبي �ضلى اهلل عليه وال��ه و�ضلم :ح��رم لبا�ص احلرير والذهب على ذكور 

امتي وحل الناثهم. 
وقال �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم :حيث ا�ضار اىل الذهب واحلرير 

:هذان حمرمان على ذكور امتي دون اناثه�م.
وقال ال�ضادق عليه ال�ضالم :ال جتعل يف ي���������������������دك

 خامتا من ذهب. 
وقال عليه ال�ضالم :ال يلب�ص الرجل الذه��������������������������ب 

و ال ي�ضلي فيه.
ال��ذه��ب يف الدنيا  وق��ال عليه ال�ضالم :جعل اهلل 
ال������رج������ال لب�ضه  ف�����ح�����رم ع����ل����ى  زي�����ن�����ة ال����ن���������ض����اء 

وال�ضالة فيه.
هذا ف�ضال من ان الطب احلديث قد اكت�ضف وجه 
احلكمة يف حرمته فانه اذا ات�ضل بالبدن ي�ضبب 
تقليل الكريات البي�ص وتكثري الكريات احلمر 

وذلك م�ضر بالبدن, فقد جاء يف كتاب )املانيا و اال�ضالم(حيث قال: ان ات�ضال الذهب بالب�ضرة يوؤثر يف الدم و 
ال��ع��روق ال�ضعرية اث���ارا ق��وي��ة, ففي ال��رج��ل يزيد يف �ضرعة �ضري ك��ري��ات احل��م��ر  ويقلل م��ن ال��ك��ري��ات البي�ص, 
ويوؤثر على ال�ضوائل الدموية فيف�ضد دم الرجل واما املراأة فلما كانت كريات دمها احلمراء اقل من الرجل وكذا 
تركيبها الدموي فان الذهب ي�ضلح دمها ويوجب لها ن�ضاطا ال يبلغ درجة الغرور الذي يح�ضل للرجال.. واما 
اباحتها للمراأة  فقد ذكر الباحثون: ان املراأة تختلف عن الرجل يف تركيبها الدموي, فعدد الكريات احلمر يف 
دم الذكور يف االحوال االعتيادية يقدر بخم�ضة ماليني كرية يف املليمرت املكعب الواحد من الدم, ويف االناث اربعة 

ماليني ون�ضف,فالتفاوت بني الدمني ن�ضف مليون يف كل مليمرت مكعب واحد, وبع�ضهم يقدر التفاوت مبليون.
 والذهب يف خوا�ضه كثري ال�ضبه بخوا�ص احلرير من جهات متعددة ولذلك منعهما ال�ضارع عن الرجال دونهن.

هل تعلم ان اول من اوجد احملارق البشرية يف التاريخ هم اليهود وذلك يف قصة اصحاب  االخدود

الطب

čċ



قال النيب )صلى اهلل عليه واله(: يا عباد اهلل أنتم كاملرضى ورّب العاملني كالطبيب فصالح املرضى فيما يعلمه الطبيب وتدبريه به ال فيما 
يشتهيه املريض ويقرتحه واال فسّلموا هلل أمره تكونوا من الفائزين

وترى الطب القدمي ي�ضتعمل حملول الذهب يف بع�ص االمرا�ص وعند عدم وجوده يجعل قرا�ضة االبري�ضم بدله 
مما يدل على ان خوا�ص الذهب واحلرير مت�ضابهة.

وقال الفقهاء :امنا حرم الذهب على الرجال ملا فيهما من معنى اخليالء وال�ضرف والنهما للزينة وهي بالن�ضاء 
اليق بل النهما يورثان خنوثة ال تليق ب�ضهامة الرجال, ولذا جاء ا�ضتعمالهما بالن�ضبة اىل ال�ضبيان واملجانني.

وقال يف كتاب )طبيبك معك( :النه –اي احلرير- بالغ ال�ضرر, اذ يق�ضر على امت�ضا�ص ال�ضوائل وجتفيف العرق..
وقال يف )احياء ال�ضريعة( :ثم ان احلرير يالزمه جراثيم وميكروبات خمتلفة ال�ضكل واالثر ترافق احلرير من 
البيو�ص اىل زمان تكون الدودة ون�ضجها القز وخروجها منه, فمنها ما تف�ضد بي�ضها ومتر�ص الدودة نف�ضها 
م��ن ورق الفر�ضاد )ال��ت��وت( ون�ضجها للقز, وم��ن تلك اجل��راث��ي��م مات�ضحب القز اىل  وق��د تقتلها او تقلل طعامها 
ما بعد عمله ون�ضجه وتكونه حريرًا للبا�ص, ومن �ضاأن تلك اجلراثيم انها حتدث انقبا�ضا يف الرجل وانب�ضاطا 

يف املراأة.. ومن خ�ضائ�ص احلرير انه يقبل اليه �ضائر انواع اجلراثيم 
فتاأوي اليه وتتمركز فيه كما تاأوي اىل الزجاج والبلور بل ا�ضد 

ون��ق��ل ع���ن ب��ع�����ص ال��ف�����ض��الء ان م���ن خ���وا����ص ال���ذه���ب جذب 
والت�ضبه  وامل��������ي��������وع��������ة  اخل�������ن�������وث�������ة 

بالن�ضاء كما هو احلال يف املراأة. 
ف�����ت�����ل�����خ�����������ص م����������ن ذل�������������ك ان 

الناجمة  االم����������را�����������ص 
م����������ن ات�����������������ض��������ال ال�������ذه�������ب 

بالب�ضرة هي :-
1.ت�������ق�������ل�������ي�������ل ال�������ك�������ري�������ات 
ال����������ب����������ي���������������������ص وت��������ك��������ث��������ري 

الكريات احلمر.
2.تعري�ص االن�ضان لقلة 

املناعة.
3.تاأثريه على ال�ضوائل الدموية.

4.ف�ضاد دم الرجل.
5.انه يوجب التبخرت والغرور في�ضبب الك�ضل وعدم القيام  باالعمال.

6.انه ي�ضبب اخلنوثة وفقدان الرجولة.
واما احلرير فخوا�ضه �ضبيهة بالذهب في�ضبب نف�ص االمرا�ص وزيادة  بوا�ضطة اجلراثيم التي تالزمه فمنها:-

1.حدوث االنقبا�ص يف الرجل دون املراأة.
2جذب اجلراثيم املتنوعة اليه.

3.امت�ضا�ص ال�ضوائل وجتفيف العرق.
واما االمرا�ص الناجمة من االكل وال�ضرب يف اآنيتهما فاليك منها :-

1.مر�ص االمعاء من اآنية الف�ضة.
2.مر�ص املثانة من اآنية الذهب. 

3.و�ضول احلرارة املفرطة اىل البدن.
4.انواع االمرا�ص الناجتة من االو�ضاخ املعلقة بهما وعدم ازالتها عنها.. اىل غري ذلك 

وهكذا يرمي اال�ضالم نظره اىل مرمى بعيد ليحافظ على �ضالمة ابنائه و�ضحتهم اجل�ضمانية قبل ان يك�ضف 
االن�ضان ا�ضرار املر�ص بعدة قرون.

čČ قال الزبون للحالق:ملاذا تضع أمام الزبائن اجملالت اليت تنشر أخبار احلوادث الفظيعة
فقال احلالق:حتى يقف شعر الزبون ويسهل قصه.



من مات على حب آل حممد مات شهيدًا :)قال النيب )صّلى اهلل عليه وآله

هل تعلم ان كلمة )ال اله اال اهلل( ال تنطبق فيها الشفاه على بعضها وان كانت جهرًا.
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�ضع خطاً على كلمات هذين البيتني 
امل�ؤمنني)عليه  امري  االم��ام  مدح  يف 
ال�ضالم( يف املربعات التالية وا�ضتخرج 
حرفاً   12 من  املك�نة  ال�رس  كلمتي 
علي  االم��ام  م�النا  القاب  من  وهي 

عليه ال�ضالم( لقبه به النبي(

اجلواب في العدد القادم

جواب العدد السابق

ت

ظهور السفياني

ب

čč

اال�ضاتذة هم رواد الثقافة ودعاة العلم وبناة احل�ضارة وموجهو اجليل اجلديد لذا على الطالب ان يحرتمونهم كاحرتامهم 
البائهم مكافاأة لهم على تاديبهم وتنويرهم بالعلم واملعرفة وتوجيهم اىل اخلري وال�ضالح.

قيل لال�ضكندر: انك تعظم معلمك اكر من تعظيمك البيك.. فاجاب الن ابي �ضبب حياتي الفانية, وموؤدبي �ضبب حياتي 
الباقية.

وال يخفى عّنا قول ال�ضاعر:
قم للمعلم  وّفه التبجي���������������������������������������ال           كاد املعلم ان يكون ر�ض������������������������وال
يبني وين�ضئ انف�ضًا وعق����وال اراأيت اكرم او اجل من الذي 

ومن حقوق اال�ضاتذة على الطالب, تقدير جهودهم ومكافاأتهم عليها بال�ضكر اجلزيل وجميل احلفاوة والتكرمي واتباع 
ن�ضائحهم واجناز الواجبات 

وابلغ واجمل ما اثر يف حقوق اال�ضاتذة املربني قول االمام علي بن احل�ضني)عليه ال�ضالم( ]التعظيم له والتوقري ملجل�ضه, 
وح�ضن اال�ضتماع اليه واالإق��ب��ال عليه وان ال ترفع عليه �ضوتك وال جتيب اح��دًا ي�ضاأله عن �ضيء حتى يكون هو الذي 
ُذِك����َر ع��ن��دك ب�ضوؤ وان ت�ضرت عيوبه وتظهر  ت��دف��ع عنه اذا  اب���دًا وال تغتاب ع��ن��ده اح���دًا وان  يجيب وال تتحدث يف جمل�ضه 
مناقبه وال جتال�ص له عدوًا وال تعادي له ولّيًا فاذا فعلت ذلك �ضهد لك مالئكة اهلل باأنك ق�ضدته وتعلمت علمه هلل جل ا�ضمه 

ال للنا�ص((

م�شاركة: مهدي عبد الكرمي حقوق اال�ساتذة

انت العلي الذي فوق العلى  رفعا
ببطن مكة وسط البيت اذ وضعا

وانت حيدرة الغاب الذي اســــد
رجعا خاسئاً  عنه  السماوي   البرج 



    ال تسبوا الدهر فإن الدهر هو اهلل :)قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله

م�شاركة: حيدر فالح عبد عون
ال�شف: الثالث االبتدائي

العمر 8 �شنوات

م�شاركة: يو�شف عبد الكرمي
ال�شف: الثاين االبتدائي

العمر 9 �شنوات

 نور
منذر

: زينب 
�شاركة

م

 للبنات
ة فدك

در�ش
ي م

بتدائ
شاد�س اال

: ال�
ال�شف

مليالد
ف-حي ا

النجف اال�رش

�شنوات
عمر 9 

ال

م�شاركة: ابرار ر�شيد حامت م�شاركة: حيدر ح�شن عبد اهلل
ال�شف: الثالث االبتدائي

العمر: 8 �شنوات

čĎ شوهد رجال هائما على وجهه يف الليل فاستوقفه أحد رجال الشرطة وسأله اىل أين أنت  
ذاهب؟ فأجاب الرجل بكل ثقة وجبدية قائال:لقد هرب النوم مين وخرجت أحبث عنه!!



قل وال تقل

 خم�سة من االأنبياء تكلموا بالعربية 

اثنان يف واحد

ك���ان االم�����ام ع��ل��ي ب���ن اأب����ي ط��ال��ب )ع��ل��ي��ه ال�ضالم( 

بالكوفة يف اجلامع اإذ قام اإليه رجل من اأهل ال�ضام 

ف�ضاأله عن م�ضائل , فكان فيما �ضاأله اأن قال له: 

ت��ك��ل��م��وا بالعربية؟  اأن���ب���ي���اء  اأخ������رين ع���ن خ��م�����ض��ة 

ه��ود, و�ضالح, و�ضعيب,  ال�ضالم(:  فقال )عليه 

واإ�ضماعيل, وحممد �ضلوات اهلل عليهم اأجمعني. 

1- االأََبَواِن : االأَُب َواالأُمُّ . 

َهاُر .  ْيُل َوالنَّ 2- اجلَِديَداِن : اللَّ

ْمُر َواملَاُء .  َوَداِن : التَّ 3- االأَ�ضْ

��نُّ وكذلك ِكَتاُب اهلِل  4- الّثقالِن : ااْلإِْن�ُص َواجْلِ

َواأَهُل اْلَبيِت ) العرتة الطاهرة( 

ح����ي����ث ت������وات������ر ع������ن ر�������ض������ول اهلل)������ض�����ل�����ى اهلل 

عليه واله و�ضلم(  انه قال) اين تارك فيكم 

الثقلني كتاب اهلل وعرتتي اهل بيتي ما ان 

مت�����ض��ك��ت��م ب��ه��م��ا ل����ن ت�����ض��ل��وا بعدي 

ابدا(

قل: تاأكدُت فائدَة الدواء.

وال تقل: تاأَكدُت من فائدة الدواء.

ال�ضبب: الن ))تاأّكَد(( يتعدى بنف�ضه, فال حاجة اىل التعدي 

ب�)ِمْن(.

قل: ار�ضدت احلكومة مليوَن دينار لتعبيد الُطرقات.

َدْت احلكومة مليوَن دينار لتعبيد الُطرقات. وال تقل: َر�ضَ

ت. وق��ال االم���ام احل�ضني)عليه  ال�ضبب: ار���ض��دت اأي اع���دَّ

ال�����ض��الم(: م��ا خّلف م��ن دنياكم اال ث��الث مائة دره��م كان 

ار�ضدها ل�ضراء خادم

ِمَك اإْعِرْف َمْعَنى ا�سْ

ق الوجه
1. ازهر: م�ضر

2. ا�ضامة: ا�ضم لكل ا�ضد

َدة: بنات 3. ُزَبيْ

َلة: �ضمينة 4. َعبْ

      ان اهلّل حيب من اخلري ما يعجل :)قال رسول اهلّل )صّلى اهلل عليه وآله

ال�ضغري من الفناجني : ال�َضْوَمَلة 

�ص  الكبري من االآبار : الرَّ

ل االع�ضري : ال�ُضالف  اأوَّ

كّل كالم التفهمُه العرب : َرطاَنة  

اآخر ليلة من كل �ضهر : الَفْلَتة

اأول واأ�سغر واأكرب وكل واآخر

اشعة من زبور ال حممد
اعداد: ال�شيخ خالد حممد خلف

čďهل تعلم ان اول ما خلق اهلل تعاىل يف عامل املاديات هو املاء



 اللهم صل على حممد وآله ، وارزقنا من بركات السموات واالرض ، إنك على كل شئ قدير :)قال االمام زين العابدين)عليه السالم

اشعة من زبور ال حممد

]اللهم اإن��ه يحجبني عن م�ضاألتك خالل ثالث , وحت��دوين عليها خلة واح��دة , يحجبني اأم��ر اأم��رت به فاأبطاأت عنه , ونهي نهيتني عنه 
فاأ�ضرعت اإليه , ونعمة اأنعمت بها علي فق�ضرت يف �ضكرها . ويحدوين على م�ضاألتك تف�ضلك على من اأقبل بوجهه اإليك , ووفد بح�ضن ظنه 

اإليك , اإذ جميع اإح�ضانك تف�ضل , واإذ كل نعمك ابتداء[ 
ال�ضرح/ يقول اح��د العلماء: كنت ما زل��ت ا�ضرتي ال�ضحيفة ال�ضجادية. واهديها لبع�ص �ضيوخ االزه��ر او االدب���اء او ال��روح��ني من رجال 
الكني�ضة, ومرة اهديتها للموؤلف اال�ضالمي ال�ضهري ف�ضيلة ال�ضيخ حممد الغزايل وبعد امد غري ق�ضري ن�ضر كتابه القيم)مع اهلل( فراأيت 
فيه هذا الدعاء مع دعاء اخر من ادعية ال�ضحيفة ال�ضجادية, ثم التقيت بعد ذلك باحد �ضيوخ االزهر فقال يل من جملة ما قال: ما قراأت يف 

حياتي مثل هذه املناجاة يف اأي كتاب وال �ضمعتها من احد.
]اللهم اإنه يحجبني عن م�ضاألتك خالل ثالث, وحتدوين عليها خلة واحدة[  

من كان له اىل اهلل حاجة  فليمهد قبل ذكرها بذكر ما انعم اهلل عليه وبالتق�ضري يف �ضكره وطاعته وانه لي�ص باأهل ل�ضيء من ف�ضله ولكن 
اهلل �ضبحانه هو ا�ضل اجلود والكرم.

ومن هنا  ت�ضرع االمام)عليه ال�ضالم( هلل تعاىل قبل ان ي�ضاأله �ضيئًا وقال: اعرتَف يا موالي ان يفَّ خ�ضال ثالث تفر�ص عليَّ ان ال اطلب منك 
اية حاجة: 1/ )امٌر امرت به فاأبطاأت عنه( اأي تاأخرت عنه وكان علّي ان ا�ضرع اليه.

2/)ونهٌي نهيتني عنه فاأ�ضرعُت اليه( اأي ا�ضرعت اىل احلرام وكان علّي ان اتركه.
ْرُت يف �ضكرها( اأي مل اوؤد الواجب وه��و وج��وب �ضكر املنعم. فباأي عمل ا�ضت�ضفع اليك اج��ل هناك �ضيء  3/)ونعمة انعمت بها علي فق�ضَّ

واحد
-)يحدوين على م�ضاألتك( اأي يبعثني على م�ضاألتك والطلب منك وهو)تف�ضلك على من اقبل بوجهه اليك( اأي توجه باخال�ص وانقطع 

اليك وحدك ال �ضريك هلل لك.
-)ووفد بح�ضن ظنه اليك( اأي رجاك وهو على يقني بانك اكرم مرجو, وخري ماأمول .

-)اذ جميع اح�ضانك تف�ضل( اأي كل اح�ضانك عليَّ تف�ضل منك علي ال ا�ضتحقاق يل.
-)واذ كل نعمك ابتداء( اأي كل ما انعمت به علّي هو ابتداءًا منك بال مقابل مني وال عو�ص. ولكن انت 

ا َيَرُه( . ٍة َخرْيً كتبت على نف�ضك الثواب واجلزاء بقولك ووعدك )َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ
وقد ت�ضاأل: ماذا اراد االمام)عليه ال�ضالم( بقوله هلل تعاىل)امرت فلم اأاأمتر, ونهيت فلم انته. وانعمت 

فلم ا�ضكر( علمًا بانه مع�ضوم عن اخلطاأ واخلطيئة؟
اجل��واب/ ان املع�ضوم يوؤكد بكل ا�ضلوب ملن يعتقدون بع�ضمته انه ب�ضر مثلهم كيال يقولوا فيه ما قاله 
اب��ن اهلل وم��ن تلك اال�ضاليب االع���رتاف بالذنب وه��و وان  ان��ه  الن�ضارى بال�ضيد امل�ضيح)عليه ال�ضالم( 
مل يكن مذنبا ولكنه يتذلل اىل اهلل �ضبحانه وت��ع��اىل الن ه��ذا التذلل ن��وع م��ن ان���واع ال��ع��ب��ادة. ق��ال امري 
املوؤمنني)عليه ال�ضالم(: ]وامنا هي نف�ضي ارو�ضها بالتقوى لتاأتي اآمنة يوم اخلوف االكر[ وان كانت 
ال�����ض��الم(: )من  اخل���وف ب�ضهادة قوله)عليه  ي��وم  م��ن  اآم��ن��ة ب�ضبب حما�ضبتها ويخوفها  ال��زك��ي��ة  نف�ضه 

حا�ضب نف�ضه ربح, ومن غفل عنها خ�ضر, ومن خاف امن(

čĐ هل تعلم ان معدة االنسان توي على 35مليون غدة هضمية



فـــــــــــــــــــــــــــــيه تبيان كل شيء
ْنَيا  الدُّ ����َم����اَء  ال���������ضَّ ��������ا  ��������نَّ )َوَزيَّ واآي���������ة:  �����ض����ورة 

اِبيَح(  �ضَ مِبَ
كلما ق����راأُت ب��ح��ث��ًا اأو اك��ت�����ض��اف��ًا اأدرك�����ُت على 
الفور اأن القراآن قد اأ�ضار اإليه بطريقة اأو 
باأخرى, وه��ذا يثبت اأن القراآن )تبيانًا( 

لكل �ضيء, لنتاأمل ون�ضبح اهلل تعاىل....
ال������ت������ي تعتر  ال�����ن�����ج�����وم  ت�����و������ض�����ح  ��������ض�������ورة 
ال�ضماء  يف  وج����م����ي����ل����ة  خ����اف����ت����ة  م���������ض����اب����ي����ح 
�ضدة  وت��ب��ل��غ   brown dwarfs وت�����ض��م��ى 
اإ�ضاءة  م����ن  امل���ل���ي���ون  م����ن  اإ�����ض����اءت����ه����ا ج������زء 
م�ضابيح  العلماء  ي�ضميها  لذلك  ال�ضم�ص, 
light bulbs  ويقول علماء وكالة نا�ضا اإن 
هذه امل�ضابيح الكونية هي االأق��ل اإ�ضاءة 

يف الكون.
العلمي  اخل���������ر  ه���������ذا  اأت��������اب��������ع  ك������ن������ُت  ع�����ن�����دم�����ا 
الك��ت�����ض��اف ال��ع��ل��م��اء ه����ذه االأج�������ض���ام اجلميلة 
يف ال�������ك�������ون, ا�����ض����ت����وق����ف����ن����ي ال����ت����ع����ب����ري ال������ذي 
م�ضابيح,  اأي   light bulbs ي�ضتخدمونه 
اأط����ل����ق����وا هذا  ال���ع���ل���م���اء  اأن ه��������وؤالء  واأدرك�����������ت 
ال��ت��ع��ب��ري الأن���ه���م وج�����دوا يف اآل���ي���ة ع��م��ل هذه 
االأج�����ض��ام )وغ���ريه���ا م��ن ال��ن��ج��وم( ت�ضابهًا 
ك��ب��ريًا م��ع اآل��ي��ة ع��م��ل امل�����ض��ب��اح. وه��ن��ا ال بد 
علماء  ���ض��ب��ق  ال�����ق�����راآن  اأن  اإىل  االإ�������ض������ارة  م����ن 
ي��ق��ول تعاىل:  اإط���الق ه��ذا التعبري,  اإىل  نا�ضا 
��اِب��ي��َح َوِحْفًظا  �����ضَ ْن���َي���ا مِبَ ��َم��اَء ال���دُّ ����ا ال�����ضَّ ����نَّ )َوَزيَّ
 ]12 ]ف�ضلت:  اْلَعِليِم(  اْلَعِزيِز  َتْقِديُر  َذِل��َك 

ف�ضبحان اهلل!

القرآن هدى من الضالل وعصمة من اهللكة فيه كمال دينكم :)قال النيب )صلى اهلل عليه واله
اعداد: ال�شيخ خالد حممد خلف

هل تعلم ان االماكن الوحيدة اليت ال تصيبها الزالزل عند قيام يوم القيامة هي املساجد čđ



čĒ

اإذا �ضاح الثعلب فاّنه يقول : ))الدنيا دار الغرور(( . 

واإذا �ضاح الكلب فاّنه يقول : ))كفى باملعا�ضي ذال(( . 

واإذا �ضاح االأرنب فاّنه يقول : ))ال تهلكني يا اأهلل , لك احلمد(( . 

واإذا �ضاح النمر فاّنه يقول : ))�ضبحان من تعزز بالقدرة �ضبحانه(( . 

واإذا �ضاح الغزال فاّنه يقول : ))جّنني من االأذى(( . 

واإذا �ضاح الكركدن فاّنه يقول : ))اأغثني واإال هلكت يا موالي(( . 

واإذا �ضاح ابن اآوى فاّنه يقول : ))الويل الويل الويل للمذنب امل�ضر(( . 

واإذا �ضاح االأّيل فاّنه يقول : )) ح�ضبي اهلل ونعم الوكيل ح�ضبي (( .

ْبُع َواأَلْرُض َوَمن ِفيِهنَّ َوِإن مِّن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِبَْمَدِه َولَـِكن الَّ َتْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم ِإنَُّه َكاَن َحلِيمًا َغُفورًا[ َماَواُت السَّ ]ُتَسبُِّح لَُه السَّ

ثّم قال عليه �ل�سالم : ما خلق �هلل من �سيء �إال وله ت�سبيح يحمد به رّبه ، ثّم تال 

�إِالَّ  ْيٍء  ن �سَ َو�إِن مِّ ْبُع َو�الأَْر�ضُ َوَمن ِفيِهنَّ  َماَو�ُت �ل�سَّ لَُه �ل�سَّ ُح  بِّ ُت�سَ هذه �الآية : ) 

ُه َكاَن َحلِيماً َغُفورً� ( ِبيَحُهْم �إِنَّ ُح بَِحْمَدِه َولَـِكن الَّ َتْفَقُهوَن َت�سْ بِّ ُي�سَ

اذا دعيتم  اىل اجلنائز فاسرعوا, فانها تذكر االخرة : )قال رسول اهلّل )صّلى اهلل عليه وآله

اعداد: ال�شيخ خالد حممد خلف

هل تعلم ان معدل نو اخلاليا العصبية للجنني خالل اشهر احلمل االوىل تصل 
اىل 250 الف خلية بالدقيقة الواحدة.

الأن من  �أ�سو�ت �حليو�نات  �ل�سالم ( يف حال �سغره عن  �الإماُم �حل�سني ) عليه  ئل  �سُ

�رشط �الإمام �أن يكون عاملاً بجميع �للغات حّتى �أ�سو�ت �حليو�نات ، فقال : 



X   )وصايا ثمينة )9   9
1. قال النبي: او�ضاين ربي بت�ضع وانا او�ضيكم مبا او�ضاين به ربي: باالخال�ص يف ال�ضّر والعالنية, والعدل يف الر�ضا 
والغ�ضب, والق�ضد يف الغنى والفقر وان اعفو عمن ظلمني واعطي من حرمني وا�ضل من قطعني, وان يكون �ضمتي 

ذكرًا ونطقي ذكرًا, ونظري عرًا.
2. قال النبي: الكبائر يف اال�ضالم ت�ضع: اربعة يف الل�ضان: ال�ضرك و�ضهادة الزور, وقذف املح�ضنة وال�ضحر, واثنان 
يف الباطن: اكل الربا, واكل ام��وال اليتامى ظلمًا, وواح��دة يف اليد: قتل النف�ص بغري احلق, وواح��دة يف الرجل الفرار من 

الزحف, وواحدة يف اجل�ضد كله عقوق الوالدين, فان اردت النجاة من الهالك فاترك هذه الكبائر الت�ضع.
3. قال ابو عبد اهلل: لفاطمة ت�ضعة ا�ضماء عند اهلل: فاطمة وال�ضديقة واملباركة والطاهرة والزكية والر�ضية 
واملر�ضية واملحدثة وال��زه��راء.  ثم ق��ال: ت��دري الأي �ضيء �ضميت فاطمة؟ قالت اخ��رين يا �ضيدي ق��ال: فطمت من 

ال�ضر. 
4. قال االمام ال�ضادق: الدنيا مبنزلة �ضورة راأ�ضها الكر, وعينها احلر�ص, واذنها الطمع, ول�ضانها الرياء, ويدها 
ال��زوال فمن احبها اورثته الكر, ومن ا�ضتح�ضنها  ال�ضهوة, ورجلها العجب, وقلبها الغفلة, وكونها الغناء, وحا�ضلها 
اورثته احلر�ص, ومن طلبها اورثته الطمع, ومن مدحها الب�ضته الرياء ومن ارادها مكنته من العجب, ومن اطماأن اليها 

اولته الغفلة ومن اعجبه متاعها افتنته وال يبقى ومن جمعها وبخل بها ردته اىل م�ضتقرها وهي النار.
5. عن جابر بن عبد  اهلل االن�ضاري, قال كنت ذات يوم عند  النبي: اذ اقبل بوجهه على  علي بن ابي طالبفقال: 
اال اب�ضرك يا ابا  احل�ضن؟ فقال بلى يا ر�ضول اهلل, قال هذا جرائيل يخرين عن اهللانه قال قد اعطي �ضيعتك وحمبيك 
ت�ضع خ�ضال: الرفق عند املوت واالن�ص عند الوح�ضة, والنور عند الظلمة واالمن عند الفزع والق�ضد عند امليزان واجلواز 

على ال�ضراط, ودخول اجلنة قبل �ضائر النا�ص, ونورهم ي�ضعى بني ايديهم وباميانهم.
6. قال ر�ضول اهلل: ما خلق �ضيئًا اىل وجعل له �ضيدًا فالن�ضر �ضيد الطيور والبقر �ضيد البهائم واال�ضد �ضيد ال�ضباع 
والوحو�ص, وا�ضرافيل �ضيد املالئكة واآدم �ضيد الب�ضر , واجلمعة �ضيد االيام, ورم�ضان  �ضيد ال�ضهور ,  وانا �ضيد االنبياء, 

وعلي �ضيد االو�ضياء.
7. قال اأمري املوؤمنني : واهلل لقد اأعطاين اهلل تبارك وتعاىل ت�ضعة اأ�ضياء مل يعطها اأحدا قبلي خال النبي لقد ُفتحت 
مت املنايا والباليا وف�ضل اخلطاب, ولقد نظرت يف امللكوت ب��اإذن ربي  مت االأن�ضاب, واأج��رى يل ال�ضحاب, وُعلَّ يل ال�ضبل,وُعلَّ
فما غاب عني ما كان قبلي وما ياأتي بعدي واأن بواليتي اأكمل اهلل لهذه االأم��ة دينهم واأمت عليهم النعم ور�ضي اإ�ضالمهم 
اإذ يقول يوم الوالية ملحمد �ضلى اهلل عليه واآله: يا حممد اأخرهم اأين اأكملت لهم اليوم دينهم ور�ضيت لهم اال�ضالم دينا 

واأمتمت عليهم نعمتي كل ذلك من من اهلل علي فله احلمد .
8. قال ر�ضول اهلل: رفع عن امتي ت�ضعة: اخلطاأ, والن�ضيان,وما اكرهوا عليه , وماال يعلمون وما ال يطيقون, وما ا�ضطروا 

اإليه, واحل�ضد, والطرية, والتفكر يف الو�ضو�ضة يف اخللق ما مل ينطق ب�ضفة.
9. قال ر�ضول اهلل: اأظهر اهلل تبارك وتعاىل اال�ضالم على يدي, واأنزل الفرقان علي, وفتح الكعبة على يدي, وف�ضلني 
على جميع خلقه, وجعلني يف الدنيا �ضيد ولد اآدم, ويف االخ��رة,زي��ن القيامة, و حرم دخ��ول اجلنة على االنبياء حتى 
اأدخلها اأنا, وحرمها على اممهم حتى تدخلها امتي, وجعل اخلالفة يف اأهل بيتي من بعدي اإىل النفخ يف ال�ضور, فمن كفر 

مبا اأقول فقد كفر باهلل العظيم.

ن�شتقبل مقرتحاتكم وم�شاركاتكم عن طريق:
E-mail: isdarat.ihs@gmail.com

Mobile  :  07709646612   -   07804358072


